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 ובוג־מיװאץג ײליבױ גרובדביג לגאזע \ופ

 טלא גרובזניג לואש זיא* (לירפא ןעט־13) ו״צרת ן־דספ *=לש יעיבש
 ענײז ןעבאה לבױ םעד טימ גגודניברעפ ןיא .רהאי גיצעביז ןעראװעג
 ןענופעג טלעװ רעצנאג רעד רעביא רערהערעפ ןוא דנײרפ עכײרלהאצ
 ןעטרהעלעג םעד טא קנאד ןעכילטנעפע ןופ בוח א ןעלהאצוצפא גיטיונ ראפ
 .קלאפ ןעשידיא םעד גנאל יוזא ןיוש טנעיד רעכלעװ ,רעוט־רוטלוק ןוא

 ןופ טיבעג ן׳פיוא גרובזניג לואש טײברא רהאי גילדנהעצ רעיפ רעביא
 /׳דגײרפ רעד״ .קיטסיצילבופ ןוא ןעזעװ־םגנודליב ,עטכישעג רעשידיא
 עכלעװ ,דנאלםור ןיא גגוטײצ עכילגעט עשידיא ענרעדאמ עטשרע יד

 ־ףגיפ ןײז רעטנוא טאהד ,1903 ןיא גרוברעטעפ ןיא טעדנירגעג טאה רע
 ןעשידיא ןיא עלאר ערעדנוזעב ץנאג א טליפשעג עיצקאדער רעגירהדאי
 עכײרםולפנײא ןוא עטוג א םז־רם יװ עלאר ערעםערג לעיפ א ,ןעבעל
 ראטקאפ־םגנוהיצרע ןא ןעטכיש עטײרב יד רזצזפ ןעװעג זיא יז .גנוטײצ
 ןוא רעלאנאיצאנ ןופ טײצ רעגידמרוטש רענעי ןיא ןירעזײװ־געװ ןוא
 ,רעטײבראטימ רעגילדגהעצ ענײז טימ ,״דנײרפ רעד״ .גנוכאװרע רעלאיצאס
 יד טגיטומרע ןוא טקעװעג טאה ,רע^דטםניק ןוא רעבײרש ,רעוט־׳רלכ
 .טײצ רענעי זיב ןעדיא ײב ןאגרא־עםערפ ןײק ךאנ יװ ,ןעסאמ עשידיא
 קלאפ םײב טבעילעב יוזא ןעװעג ״דנײרפ רעד״ עקאט זיא ראפרעד
 שבזילאגרושז ןעשידיא ן׳פיוא גנולפמעטשבא ןײז טעלעגפיורא טאה ןוא

 ,טלעװ רעד ראג ןיא

 טמהענ םאװ ,גרובזניג לואש ןופ קרעװ עשיפארגאיראטםיה עסיורג סאד
 ײװצ עטצע^ל יד ןיא דנאלםור ןיא ןעדיא יד ןופ ןעבעל םאד םורז^
 עשידאירעפ ךם א רעביא ןעפראװאוצ ץלא דאנ זיא ,רז־דאי טרעדנוה
 טעדנירגעג זיא רעכלעװ ,טעטימאק רעד .רעכיבלעמאז ןוא ןעבאגםיוא
 ײליבױ ןעגירהאי־70 ןײז טימ גנודניברעפ ןיא קראי ױנ ןיגײז ןעראװעג

 לבױ לעב םעד ןערהעעב וצ ןפוא רעטסגיסאפ רעד זא ,ןעטלאהעג טאה
 ענײז ןופ ■לײט א םנעטםגינעװ ןעבעגםיורז>ז ןיא ןהעטשעב טעװ
 ןעראװעג ןעפאשעג זיא ױזא .םכראפ־ךוב ןיא קרעװ עשיראטםיז־ד
 ןיז־יז קרעװ עשיראטסיה ס׳גרובזניג לואש ןעזאלסיורא ןופ ןאלפ רעד
 ןענײשרע ן׳כאנ טײצ רעצרוק א ןיא זא ,ןעפאה רימ .רעדנעב ײרד
 יד ןיא ןעבעגוצרעביא ןײז ךילגעמ זנוא טעװ רעדנעב ײװצ עטשרע יד ןופ
 ןעטםינאטנאק״ :דנאב ןעטירד ןעגידרעטײװ םעד ךיוא רעזעל ןופ דנעה

 .״נ־רוריזג ןוא

 לואש ןופ גנולמאז עגידגעב־ײרד יד טאה טקעפסארפ ןוא ןאלפ םעד טיול
 :(דנ*ר£ב) לײט א ןעבאה ךיוא טלאזעג ןעטפירש עשיראטםיה ם׳גרובזניג
 םעד ראפ *דאירעטאמ רעד רעבא .״דנאלםור ןעגילאמא ןיא םידמושמ״

 יעד!



 רימ זא ,ןעםקאוואוצ יוזא דיז טאה עבאגםיוא רעד ןופ לײט ןעטשרע
 רעבירעד .רעדנעב ײװצ ןיא ןעלײטוצנײא םהיא ןעגנואװצעג ןעװעג ןענײז

 .״םידמושמ״ :דנאב רעד ןעבײלבנעסיוא גיפיולראפ זומ

 עלא ןײז טפעשעגםיוא טינ טײװ ,טגאזעג יװ ,ןעלעװ רעדנעב ײרד יד טימ
 עיראטסיה רעשידיא ןופ טיבעג םעד ףיוא ןעטײברא ס׳גרובזניג לואש
 טלאוו ןאד ,טײקכילגעמ יד ןעװעג רעבא טלאװ .עטכישעג־רוטלוק ןוא
 טימ דנ*גזב ןעשיאערבעה ןײא סנעטסגיגעװ ןעבעגסיודא טפראדעג ןעמ
 גרובזניג עכלעװ ןעגעװ ,םעיצקעלאק עטאװירפ ןופ ןעלאירעטאמ־וױכרא
 ראליבױ רעזנוא יװ ךאנ רעװ .טראװראפ ןײז ןיא רעטײװ טנאמרעד
 ןעגנוטײלנײא ענײז ךרוד ,ןעטבױלעב ןוא ןעבעלעב וצ ןעפורעב זיא
 טלאװ סאד ?טגאמרעפ רע םאװ וױברא ןעכײר םעד ,ןעגנוקרעמעב ןוא
 ־ן־דלכשה רעד ןופ עטכישעג רעד ראפ טײקגיטכיװ רעסיורג ןופ ןעװעג
 ,רוטארעטיל רעשיארעבעה רענרעדאמ רעד ןופ ,דנאלסור ןיא גנוגעװעב
 ןעשיסור ןופ עטכישעג רעכילטפאשלעזעג ןוא רעגיטסײג רעד ראפ

 .ללכב םוטנעדיא*

 ןערעכײרעב ךאנ טעװ ראליבױ רעזנוא זז^ ,ןעפאה ךיוא ןעליװ רימ
 ןופ לײט א ,״תונורכז״ ענײז טימ ךיוא רוטארעטיל־ןעראומעמ רעזנוא
 ךיז רעדײל רעבא ,דנאלסור ןיא ןעבירשעגנא ןיוש טאזד רע עכלעװ

 .ןעטימ ןיא טלעטשעגבא

 ןעכילטפג^שלעזעג ןעטײרב א ןענופעג טאז־ד עכלעװ ,גנומהעגרעטנוא רעזנוא
 טײקראבקנאד ןוא עבעיל יד ,ןעביולג רימ יװ ,סיוא טקירד ,גנאלקבא
 .ראליבױ ןעלופטםנידרעפ םוצ רערהערעפ ןוא דנײרפ עגילהעצנוא ןופ
 ,גרובזניג לואש ןופ גנופאש עצנאג יד יװ ,״קרעװ עשיראטםיה״ יד טא
 ןופ רעשראפ ן׳ראפ לאירעטאמ רעגיסאלק־טשרע ןא ןײז גידנעטש ןעלעװ
 טנאסערעטניא ןוא גיטכיװ יוזא טקנופ ןוא ,ןעבעל־סקלאפ ןעשידיא־שיםור

 ,רעזעל םענײמעגלא ן׳ראפ

 טעונימאןר ײליבױ רעגירהאײזס גרוכזניג לואש

 \אװרוגז\ .ררן
 \!אי9\)ר\! בןןיטי > טאיראטערקעם
 .דביעביר עװציע

 .יןןזגװיר ביאול :רערושזערט

 ♦1936 ♦צעד ,ז״צרת ,הכונח ,קראי ױנ
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 ץז11.טעטימאק ײליבױ גדובזניג לואש ןופ

 ^1. טדאװראפ

 ןעט־19 ןיא ןעדיא עשיםור יד ןופ עטכישעג־רוטלוק רעד וצ .1
 :טרעדנוהרהאי

 3.ןעדיא ןוא זעטםיירבאקעד יד

 100 םימ םיורא טינ רעיש זיא םאװ ננוט״צ עשידיא א
 16.קירוצ דהאי

 25.ענליװ ןיא ״ץענאװזאמאם^ רעשידיא א

 35.גנוטםעפ■ רעגרובלעסילש ןיא אירול דוד

 48.ןעזעװ־קרוד ןעשידיא ןופ עטכישעג רעד וצ

 63 ־ ־ ־ ־ גנוריגער יד ןוא רעשטיװאבױל לעדנעמ םחנמ ׳ר

 75.דלעפנעםקא צארשי

 89 ־ ־ ־ ־ רוטארעטיל עשידיא יד ןעדהעװדעפ וצ װארפ א

 97 ־ ־ ־ ־ ־ ־ ןהוז רעגידניז ןײז ןוא רענישזור לארשי ׳ד

 121.ננוקישרעפ ןוא טםערא ם׳ןאדראנ .ל .י

 14ס.רירב ענײז ןיא םירפם רכומ עלעדנעמ

 165.רעטאעט ןעשידיא ןום טאברעפ רעד

 173.רעדנירנ ן״ז ןוא ״דאכםאװ״ רעד

 : (1812) טײצ־המחלמ רעשיםור־שיזיוצנארפ רעד ןופ .2

 183 ־ ־ ־ ־ ןעדיא רעװאסיראב ןוא רעטשרע רעד ןאעלאפאנ



 198.ןעדיא יד ןוא ענעגנאפעג עשיזיוצנארפ יד

 207 .״ןזיוצנארפ רעד קוצקיר״ ןעגיעװ

 : רעגײטש־םנעבעל ןעגיטײצראפ ןופ .3

 215.טםאפ עשידיא עגילאמא יד

 רעד ןעגעג טפמעקעג ןעבאה םעד״ז־רעטלע׳ ערעזנוא יװ
 229 . הפגמ־ערעלאכ

 238 .םירםומי עשידיא עגיטײצראפ

 266 .םינלזג, ןוא ןעגנױ עקםטאװכ עשידיא עגיילאמא

 278 .ערטיובו ןליזג׳ רעד

 :ןעגאלײב

 287 .ןילרעב השמ ןופ ״ ן ו ג ר נ י ר ב ד ״

 296 ־ ־ ־ ןאדראג .ל .י ןופי לעקייטרא רעטכילטנעפערעפנוא, ןא

 301 (1838) ח״צקת רהאי ןופ טאניבאר רעװעשראוו ןופ הורפיוא ןאי

 307 .םקעדגיא

 —גגוא״רפעב ם׳ןאדראג .ל .י ןעגעװ גנוגיטעטשעב-ייצילאפ :ןעילימייםוקיאפ

 —״ןזיוצנארפ רעד קוצקיר״ ןופ לעטייז עטצעל ןוא טאלב-רעש ; 138 .ז

 .200 ןוא 208 .זז

 ,ןינװאלאג .א (2) ,גרוביזכיג לואש (1) : (טסקעט ן׳רעםיוא) ןעטערטראפ

 .ץערעפ יראגירג



 ט ר א ו ו ר א פ
 ,עגיטײזל*-ז יד זא ,טכיזנא רעד ןא ןעטלאהעג ךימ ךיא באה גידנעטש
 ןעבירשעגנא ןענאק טעװ םוטנעדיא ןעשיסור ם׳נופ עטכישעג עגידנעטשלאפ
 טשראפעגסיוא ןוא טלעמאזעג רעהירפ ןעלעװ סע ןעװ ,ןאד רונ ןערעװ
 ןא ךיז ןערהדעק םאװ ,ןע׳ראירעטז-זמ עגיטראנעדישרעפ יד ןערעװ
 טלאמעד טשרע ;דנ^לםור ןיא ןעדיא יד ןופ טײהנעגנאגרעפ רעד וצ
 רעזנוא ראפ סיזזלם רעוױטקעיבא ,רעטסעפ א ןערעװ ןעפאשעג טעװ
 ־לא יד ןעבײרשוצנא װאורפ רעדעי טעװ םעד ןהא .עיפארגאיראטסיה
 ןינב א וצ ןײז ןעכילגעג דנאלםור ןיא ןעדיא יד ןופ עטכישעג ענײמעג
 ןעוױטאליפמאק א זיולב ןעבאה טעװ רע ;טנעמאדנופ ןערעכיז א ןהא
 ןוא ןעזעטאפיה ,תורעשה עוױטקעיבוס ףיוא טעדנירגעג ןײז ,רעטקאראכ

 .הטרעװ ןעכילטפאשנעסיװד־רמא ןײק ןעבאה טינ אליממ טעװ
 ביוהנא עמאס םײב ךיא באה ,טקנופדנאטש םעד טא ןופ גידנעגנירד
 טכיװעגטפיוה םעד טגעלעג עיראטםיה ןופ טיבעג ן׳פיוא טייברא ןײמ ןופ
 רז־זאי א טימ .ןעלאירעטאמ עכילטכישעג ןעלמאז ןוא ןעכוז ףיוא
 קעראמ .פ דנײרפ רענעבראטשרעפ ןײמ — רימ ןענײז קירוצ גיצרעפ
 ןעכילדנימ םעגעי ןעבײרשרעפ ןוא ןעבײלק וצ ןעטערטעגוצ — ךיא ןוא
 טאה סאװ ןוא ,גנוטײדעב עשיראטסיה עסיורג א טאה סאװ ,*לאירעטאמ
 ערעטלע יד .ה .ד ,ןערעװ ןעדנואװשרעפ גידנעטשלאפ םײב ןעטלאהעג
 זיא םאװ ,ךורברעביא רעגיטםאה ,רעפעיט רעד .רעדעילםקלאפ עשידיא
 יד ןופ ןעבעל ןעצנאג םעד ןיא ןעמוקעגראפ טרעדנוהרהאי ןעט־19 ןיא
 טשיװעגסיוא קראטש ןיוש טײצ רענעי וצ טאה ,דנאלםור ןיא ןעדיא
 ךיז ןעבאה םע עכלעװ ןיא ,רעדעי^ד עגילאמא ענעי ןורכז םקלאפ ם׳נופ
 גנוהיצעב יד ןוא ןעגנונײשרע־םנעבעל עגיטײצראפ יד טלעגיפשעגבא
 ןעגײז רעדעילםקלאפ עשידיא ערעטלע יד .ןעסאמ־סקלאפ יד ןופ ײז וצ
 ,עײנ ךרוד ןעראװעג ןעםיוטשעגםיורא ןעצנאגעז-ז יװ טעמכ ןאד ןיוש
 ־םנעבעל רעטרעדנעעג רעד ןיוש קורדסיוא םוצ טמוק םע ןעכלעװ ןיא
 ךרוד ראג רעדא עשירארעטיל ,עשינחדב—עכי^דטסניק ךרוד ,רעגײטש
 ראפ ןעװעטאר טזומעג טמאזעגנוא טאה ןעמ .רעדעיל עשיסור ,עדמערפ
 קנאדא .ךילגעמ ןעװעג ךאנ זיא םאװ ,סאד גגושראפ רעכילטכישעג רעד
 ןוא טדעטש ענעדישרעפ ןיא רעטײבראטימ הײר רעצנאג א ןופ ףליה רעד

^1 
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 ,רעדעיל עיצקעלאק עםיורג *י* ןעלמאזוצפיונוצ ןעגנולעג זיא ,ךעלטדעטש
 רעדנוזעב א ןיא טכילטנעפערעפ לײט א ןאד ןעבאה רימ עכלעװ ןופ

 .(* עבאגםיוא
 ןימ ןעגיטכיװ ןעטיױוצ םעד טימ ןעװעג טײצ עגנאל *=* זיא רעגרע
 עטכישעג רעד וצ תוכײש א ןעבאה םאװ ,ןעלאירעטאמ עכילטפירש
 ףיוא ,ןעטנעמוקאד עטאוױרפ ענעי — לכ־תישאר ןוא ,ןעדיא עשיםור ןופ
 :טײקמאזקרעמפיוא גינעװ טגעלעג ,רעדײל ,זנוא ײב טאה ןעמ עכלעװ

 גו .זז>ן .א ןעציטאג ,ןעריפאפ עכילטפעשעג ,תובותכ ,תואװצ ,ףירב
 םעיצקעלאק ,ןעוױכרא עטאוױרפ ךם א וצ טירטוצ א ןעמוקעב באה ךיא
 ,תושר ןײמ ןיא רעבירא ןענײז ײז ןופ עלעיפ .ןעטנעמוקאד־ןעילימאפ ןופ
 טאהעג ךיוא באה ךיא .םעיפאק ןעבילברעפ רימ ײב ןענײז ערעדנא ןופ
 רעד ןופ וױכרא םעד טימ ןענעקעב וצ ךילדנירג ךיז טײקכילגעמ יד
 רעד טא ןופ ןערהאי עלעיפ יד ראפ .הליהק רעשידיא רעגרוברעטעפ
 גנולמאז עגיטײזלעיפ ןוא עכײר א ןעבילקעגנא רימ ײב ךיז טאה טײברא
 ־שיראטםיה ןעםיורג א טגאמרעפ םאװ ,ןעלאירעטאמ־וױכרא עטנגימױדפ ןופ
 ןעגילאמא רעזנוא ןופ ןעטײז לעיפ טכיולעב ןוא םערעטניא ןעלערוטיױחק
 עצנאג ןײרא ןענײז גנולמאז ןײמ ןיא .ןעבעל ןעכילטפאשלעזעג ןוא ןעגיטסײג
 ,(**ןאסלענעצאק .י ,םאטשלעדנז^מ .ל ,גרובצניג .א .מ ןופ ןעוױכרא
 .ל .י .רד ,טשקאב .מ .י ,רעשילוק .ר .רד ,קאטשניב .ל ,ןאדראג .ל .י
 לעיפ ךיז ןעניפעג רהיא ןיא גו .זא .א (״ילגי ןב יקוב״) ןאםלענעצאק
 ,ןאזניװעל .ב .י ןופ ןעציטאנ ןוא ןעגנורעניארע ,ףירב עטקורדעג טינ ךאנ
 עלעדנעמ ,גרעבנײטש .י ,ראנימ .ז ,רענװאק .א ,קיד .מ .א ,ןיפ .י .ש
 ,גרעבגײפ .ד ,לעפײװצ .א ,אנריפאפ ג .א ,םכילע םולש ,םירפס רכומ
 ,(״לוגנרת ןאראב״) גרעבנעדלאג .נ ,װארגאב .ה ,עדנאװעל .ל ,ןאמלאװ .מ .י
 .ןעטײקכילנעזרעפ עטםואװעב ערעדנא ךאנ ןופ ןוא גורפ .ש ,עדנאװעל גו
 טינ ךאג ךרוד ןענײז אד זאן ,ןעגאז גנובײרטרעביא ןהא ןאק ןעמ
 ערעזנוא עירא טעמכ ןעטארטרעפ קרעװ רעדא ףירב עטכי^לטנעפערעפ
 ביוז־זגא ןופ רעוהט עכילטפאשלעזעג ןוא רעלעטשטפירש עדנעטײדעב

 .ןא טרעדנוהרזדאי ןעט־19
 ןימ ןעגיטגיװ ןעטײװצ םעד טימ ןעװעג טײצ עגנאל א זיא רעגרע
 םאװ ,ןעטנעמוקאד־װיכרא עלעיציפא יד טימ — ןעלאירעטאמ עכילטפירש
 ןעשיםור ןופ רעקיראטםיזד םעד ראפ גנוטײדעב עםיורג אזא ןעבאה

 ,דנאלסור ןיא רעדעילסקלאפ עשידיא •• קעראמ .פ ןוא גרובוגיג .יס (*
 .1901 ,גרוברעטעפ ,.זז ^1ױ+329+^^^

 ךיא באה װיברא ם׳ןאםלענעצאק .י ןופ. טכיזרעביא ענ״מעגלא ןא (**
 ,"ברוזו״) ״היםורב םידוהיה תורלותל תודועתו םיבתב״ לעקיטרא ן״מ ןיא ןעבענעג

 .(111-108 ,.א .בוח ,.ב ךרב
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 שרעדנא ואװ־ץיגרע יװ רעראלק ןערידוטש ־ןאד רע ןאק אד .םוטנעדיא
 רהיא ,עגארפ־ןעדיא רעד ןיא גנוריגער רעשיםור רעד ןופ קיטילאפ יד
 סנעטםײמ ערהיא ,גנורעקלעפעב רעשידיא רעד וצ גנוהיצעב עצגאג
 עגאל עכילטכער עשידיא יד ,ןעוױטאמ עטלעטשרעפ רעדא ענעטלאהעב
 םעד ןעצאשבא גוגעג טינ ןעמ ןאק ןײלא םעד בעילוצ ןיוש .לג .ד .א
 םע .ןעלאירעטאמ־וױכרא עלעיציפא יד ןופ הטרעװ ןעשיפ^רגאיראטסיה
 ,עכילרעםיוא יד זיולב ןערהירעב ײז זא ,ןענײמ וצ תועט א רעבא זיא
 יד .דנאלסור ןיא ןעבעל ןעשידיא ןעגילאמא םעד ןופ טײז עכילטכער
 עכילרעניא יד טימ ךיוא ןאהט וצ טאהעג טאה גנוטלאװרעפ־םגנוריגער
 טכוזעג טאה יז .ןעבעל ןעשידיא ןיא ןעשיגהעשעג ןוא ןעגנונײשרע
 ,רוטארעטי׳ד׳ עשידיא יד ,רעגײטש־סנעבעל ןעשידיא םעד ןערילוגער וצ
 גנוהיצרע עשידיא יד ,םינינע עזעיגילער עשידיא יד ,רעטאעט ,עסערפ
 ןעטמגינײװעניא ןעשידיא םעד ןופ ןעטײז עלעיפ רהעז ,עלעיפ .װ .זא .א
 ,תמא .ןעטנעמוקאד־סגנוריגער יד ןיא בא רעבירעד ךיז ןעלגיפש ןעבעל
 ןעמ ,שיטירק ןוא גיטכיזראפ רז־זעז ןעטלאהרעפ ײז וצ ךיז זומ ןעמ
 ,ערעדנא ןופ ףליתד רעד טימ ןערילארטנאק ,ןעפיזברוד גידנעטש ײז ףראד
 ראג םעד טינ םיואכרוד טרעדנימרעפ םאד ראנ .ןעלעװק עשידיא
 רעשראפ םעד ראפ ןעבאה ןעלעװק עלעיציפא יד םאװ ,הטרעװ ןעסיורג

 .טײהנעגנז^גרעפ רעזנוא ןופ
 רעשיראצ רעד ןיא ןענײז ןעוױכרא־םגנוריגער עשיסור יד רעבא
 רעצימע ןעװ ןעטלעז .רעקיראטםי,—ז יד ראפ ןעםאלשעג ןעװעג טײצ
 לאירעטאמ רעטםגיטכיװ רעד .תודום ערעײז וצ טירטוצ א ןעגירק טגעלפ
 ןעטראװ טזומעג טאה ןעמ .ךילגנעגוצ ןעװעג טינ זיא רע ,טלהעפעג טאה
 ראורבעפ רעד ךאנ ןעמוקעג זיא העש יד טא ןוא ,ןעטײצ ערעםעב ףיוא
 ןעשינעטלעהעב יד טנעפעעגפיוא טאה יז .1917 רהאי ןופ עיצולאװער
 עשיראטםיה ראפ ךילגנעגוצ טכאמעג ײז ,ןעוױכרא־סגנוריגער יד ןופ
 רעגרוברעטעפ יד ןיא טײבראעג ךיא באה רהאי ןהעצײרד טעמכ .גנושראפ

 ,ןעטנעמוקאד רעדנעזיוט עגילדנהעצ גידנערידוטש ,ןעוױכרא־םגנוריגער
 ןופ גידנעכאמ ןוא ,ןעדיא ןופ עטכישעג רעד וצ ןא ךיז ןערהעק םאװ
 גידנעטש רימ טאה טײברז^ רעד טא ײב .ןעגוצסיוא רעדא סעיפאק ײז
 ןעפעיט ןײמ אד גנײרב ךיא רעכלעװ ,גרובזגיג .ב יורפ ןײמ ןעפלאהעג

 עדנעגלאפ יד ןופ ןעוױכרא יד טפױה־זרעד ךיא באה טשראפעגסיוא .קנאד
 :ןעטלאטשנא־םגנוריגער עשיראצ

 עלז^ן ןערעװ טכארטעב ןעגעלפ אד .טעװאס יגעװטסראדיםאג
 טלעטשעגו-צ ײז ןעמ טאה ןענאד ןופ ןוא ,ןעדיא ןעגעװ ןעטקעיארפ־ץעזעג
 גיטײצכײלג זיא טעװאס .דוםאג רעד .גנוגיטעטשעב ם׳רעזײק מבעד ףיוא
 .ןעסעצארפ הײר עצנז^ג א ראפ ץנאטםניא עכילטכירעג עטכעזד יד ןעװעג
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 עשידיא עגיטביװ עכלעזא ןעראװעג טלײטרואעב גיטליגדנע ןענײז אד
 ןוא רעװאטאראס רעד ,לובלב־טולב רעשזילעװ רעד .ב .צ יװ ,שבינינע
 ראפ וױכרא רעבלעזרעד טאה גנוטײדעב עםיורג א .ערעדנא עלעיפ ךאנ
 עלא יד ךיז ןעניפעג אד לײװ ,ראפרעד ךיוא רעקיראטםיה ןעשידיא םעד
 —1840) ״טעטימאק ןעשידיא״ םענעפורעג יוזא םעד ןופ ןעטנעמוקאד
 ןוא ןעט־1 םעד יאלאקינ ןופ טײצ רעד ןיא ןעגעלפ םע ואװ ,(1863
 טלעדנאהעב ןעט־2 םעד רעדנאםקעלז^ ןופ ןערהאי עטשרע יד ןיא
 .ןעדיא וצ גנוהיצעב א טאהעג ןעבאה עכלעװ ,ןעגארפ עגיטכיװ עלא ןערעװ

 םינינע עלא טרירטנעצנאק ןעװעג ןענײז אד .םױרעטםינימ־םגעירק
 עשידיא ןעגעװ ,ענישטורקער רעשידיא רעגי^לאמז^ רעד ןעגעװ
 יד ןעװעג זיא ״טאיראטידיוא־לארענעג״ רעד .לג .ד .א ,ןעטסינאטנאק
 םעד יאלאקינ ןיאז .ןעטכירעג עשירעטילימ יד ראפ ץנאטםניא עטםכעה
 ןערעװ ןעבעגעגרעביא ןעםעצארפ עטסײמ יד ןעגעלפ טײצ ם׳ןעטשרע
 ■=לעיפ רהעז ךיוא אד ךיז ןעניפעג רעבירעד .טכירעג־םגעירק םוצ

 .ןעדיא ןעגעג ןעגנוגידלושעב ןעגעװ ןעטנעמוקאד
 טריפעגנא שיטקז^פ טגעלפ טפיוהרעד אד .םױרןןטםינימ־ןרעניא
 רעד .גנורעקלעפעב רעשידיא רעד וצ עגונב קיטילאפ־םגנוריגער יד ןערעװ
 ״ןעטײז־דנעגעלעגנא עזעיגילער ענװאלםאװז^רפ־טינ ראפ טנעמטראפעד״
 רעדנא ןא ןיא .םינינע־סנעביולג עשידיא עלא רעביא טעטלאװרעפ טאה
 ןעגעװ ןעטיד־דנעגעלעגנא עלא טרירטנעצנאק ןעװעג ןענײז טנעמטראפעד
 ךיז ןעניפעג םױרעטםינימ־ןרעעא ןופ וױכרא ןיא .טכערניואװ ןעשידיא
 עטכישעג רעד וצ תוכײש א ןעבאה סאװ ,ןעלאירעטאמ עגיטכיװ ךיוא

 .ןעזעװ־קורד ןעשידיא ם׳נופ ןוא תודיםח ןופ
 עכילטכירעג עטםכעה יד יא ןעװעג גיטײצכײלג זיא רע .מאנעם
 טײקכילצעזעג יד ןעטיהבא טלאזעג טאה םאװ ץנאטםניא ענעי יא ,טלאטשנא
 וױכרא ןײז .ןעגנוטלאװרעפ עוױטארטםינימדא עלא ןופ טײברז^ רעד ןיא
 רעכילטכער רעשידיא רעד ןעגעװ ןעלאירעטאמ עגיטכיװ רהעז טגאמרעפ

 .ןעטײהנעגעלעגנא עשידיא עכילרעניא ןעגעװ ךיוא זײװלײט ,עגאל
 עטםגיטכיװ עלא ןעטלאתדטנע ןענײז אד .םױרעטםינימ־סננודליכ
 רעד ןעגעװ ,ןעזעװ־םגנוד=?יב ןעשידיא םעד ןעגעװ ןעטנעמוקאד
 .=דג .ד .א ,ןעדיא ןעשיװצ גנוריגער רעד ןופ טײברא־סגנורעלקפיוא
 ,עםערפ ,רוטארעטיל רעשידיא רעד ןופ עטכישעג רעד ראפ גיטכיװ רהעז
 רעביא גנוטלאװרעפ־טפיוה״ רעגילאמא רעד ןופ וױכרזה4 רעד זיא רעטאעט
 ־סגנודליב םײב ןענופעג טײצ עגנאל א ךיז טאה םאװ ,״םינינע־רוזנעצ

 ,םױרעטסינימ
 ןעלאירעטאמ עסאמ עצנאג ךיז ןיא טלאהטנע וױכרא ןײז .דאניס



 זנראװראפ ־.קרעוו עיטיראטםיה

 ,ןעגנופיוט ןעגעװ ,ןעדיא ןעשיװצ טײברא רעשירענאיםימ רעד ןעגעװ
 .לג .ד ןוא ןעטסינאטנאק

 טאה יז .עיראלעצנאק רעכילרעזײק רעד ןופ ״גגולײטבא עטירד״
 רעד רעביא טעטלאװרעפ (1880 זיב 1826 ןופ) רהאי גיצפופ יװ רהעמ
 יא ןעבעגעג גנוטכא ,דנאלסור ץנאג ןיא ײצילאפ־מײהעג רעשיטילאפ
 עלא ןופ טײקגיטעהט רעד ףיוא יא ,ןעגנומיטש עכילטפאשלעזעג ףױז-ן
 םעד טקעריד טעטכירעב ץלא ןעגעװ ,עטמאעב ןוא ןעטלאטשנא־םגנוריגער
 עטירד״ יד .סעיצקורטסניא ןעמוקעב ךילנעזרעפ מבהיא ןופ ןוא רעזײק
 ןא ןעװעג זיא ,טכז^זמ רעכילרעזײק רעד ןופ ןאגרא סלא ״גנולײטבא
 רהיא רעטנוא ןוא ,ןעטכז^מלאפ עטצנערגעבנוא טעמכ טימ טלאטשנא
 ןעשיםור ןעסיורג םכעד ןיא ץלא ןוא רערעדעי ןענאטשעג ןענײז טכיזפיוא
 עכלעזא ןעגעװ ןעגנושראפםיוא עטשרע יד טרז־דיפעג טאה יז .דנאל
 .גיטכיװ סרעדנוזעב ראפ ןעטלאהעג טאה גנוריגער יד םאװ ,סנעכערברעפ
 םעד ןופ ןעטײז ענעדישרעפ טימ גנורהירעב עטפא ןיא ןעמוק טגעלפ יז
 ,לעיפשײב םוצ ,טאה ״גנולײטבא עטירד״ יד .ןעבעל ןעשידיא ןעגילאמא
 ,ןינע רעטואװאלם ןעטםואװעב םעד ןעגעװ ןעגנוכוזרעטנוא יד טכאמעג
 עלענימירק עגיטכיװ ערעדנז^ ןעגעװ ןוא ץישוא השעמ רעד ןעגעװ

 ןעטלאהדטנע רעזײק םוצ ןעטכירעב ערהיא .ןעדיא ןעגעג ןעגנוגידלושעב
 ןעגילאמא ןעגעװ לאירעטאמ ןעטנאםערעטניא ןוא ןעכײר א רהעז ךיז ןיא
 .ןעט־1 םעד יאלאקינ ןופ ןעטײצ יד ןיא םרעדנוזעב ,ןעבעל ןעשידיא
 ןוא ,ןעראװעג טרידיװקיל ״גנולײטבא עטירד״ יד זיא 1880 רהאי ןיא
 םײב ״טנעמטראפעד־ײצילאפ״ םוצ רעבירא ןענײז םעיצקנופ ערהיא

 .םױרעטםינימ־ןרעניא
 טלעמאזעגנא ןוא ןענופעגםיורא ךיא באה ןעוױכרא־טפיוה יד טא ןיא
 רענײטש־יוב ןוז־יז לעגיצ עלופזדטרעװ — ןעטגעמוקאד רצוא ןעצנז^זג א
 עלעיציפא יד .דנאלסור ןיא עיראטסיה רעשידיא רעד ןופ ןינב םעד ראפ
 ןעבאה לאירעטאמ ןעטנהאמרעד־ןעביוא םעד טימ םענײאניא ןעלעװק־װיכרא
 םעיפארגאנאמ הײר א ןיא ןעטכיולעב וצ טײקכילגעמ יד ןעבעגעג רימ
 ןעבעל ןעשידיז^ ןעגיטײצראפ םעד ןופ ןעטײז ענעדישרעפ ןעלקיטרא ןוא
 ןופ ףיולרעפ ןיא ןענײז ןעטײברא עשיראטםיו־ד עגײמ .דנאלסור ןיא
 ןעבאגסיוא עשידאירעפ ענעדישרעפ ןיא ןענישרע ןערז־דאי עלעיפ
 ,״קינטסעװ יקסיערװעי״ ,״רבעה״ /׳דאכםאװ״ ,״סטרעװראפ״ /׳טפנוקוצ״)
 ןוא ״אניראטס איאקסיערװעי״ ,״עיאטישזערעפ״ ,״לסימ איז^קסיערװעי״
 רעטרעםעבעגסיוא ןא ןיא ןעבעגעג אד ײז ןופ לײט א טרעװ טציא .(.דנא
 ןוא ןעגנוקרעמנא ,ןעגנונכײצעב־ןעלעװק ,תופםוה עגיטיונ יד טימ ,םראפ

 .ןעגאלײב
 טלאהטנע ״קרעװ עשיראטםיהד״ ענײמ ןופ דנאב רעטשרע רעד



 גרובזגייג לגאיט

 ןעגילאמא םוצ טפױהרעד ןא ךיז ןערהעק סאװ ,ןעטײברא ענעי ךיז ןיא
 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ — דנאלםור ןיא ןעבעל ןעשידיא ןעכילרעניא
 ןענײז ײז .לג .ד .א רעגײטש־םנעבעל ,גנופאש ,רוטארעטיל רעשידיא
 ײז .ןעלאירעטז^מ־וױכרא עטסואװעבנוא עײנ ףיוא טיובעג עלא טעמכ
 ןעשינעהעשעג ,ןעגנונײשרע ,ןעדאזיפע ענלעצנײא ענעדישרעפ ןערהדירעב
 ןעביג ןעמונעג ןײמעגלא ןיא זא ,טכוד רימ רעבא ;ןעטײקכילגעזרעפ ןוא
 ןיא ןעבעל ןעשידיא ןעגילאמא ןיא עכאפע רעצנאג ןופ דליב א ײז

 .דנאלםור
 יד וצ קגאד ןעפעיט ןײמ ןעקירדוצםיוא טײהנעגעלעג יד ץונעב ךיא
 ןײמ וצ ןעגנוהיצעב עכילדנײרפ ערעײז רז^פ ,דנאלסור ןיא ןעראוױכרא
 געלפ ךיאז םאװ ,ףליה יד ןעםעגרעפ טינ לאמגײק לעװ ךיא .טײברא

 .ןענעגעגעב גידנעטש טײז רעײז ןופ
 ןעשידיא םעד ןופ :ןעראקעטאילביב יד קנאד ןעפעיט ןײמ גאז ךיא
 ןוא ,ד נ י ק ב י ר ק ח צ י ,עקירעמא ןיא ראנימעס ןעשיגאלאעט
 רעקראי־ױנ רעד ןופ ןעגנולײטפא רעשינאװאלם ןוא רעשידיא רעד ןופ
 םהרנא .רד ןוא ךאלב עשוהי .רד ,ירערבײל קילבאפ
 ןײמ ײב טײקגיפליהעב עכילדנײרפ רעײז ראפ ,יקםנילאמראי

 .טײברא
 ענײמ קנאד ןעגיצראהד א ןעגאזוצםיורא בוח ןײמ רז^זפ טלאה ךיא
 ,דניקביר קחצי ןוא קאילפערק בקעי ,קנארפ ןאמרעה .רד דנײרפ ערעײט
 ,ןעטפירש ענײמ זא ,ךילגעמ ראפ טכאמעג טאה והטפיוא רעײז םאװ
 טציא ןעלאז ,ןעגגוטײצ ןוא ןעלאנרושז ײלרעלא ןיא טהײזוצ ןענײז עכלעװ
 קנארפ .ה .רד ךיואז טמוק קנאד רעםיורג א .םראפ־ךוב ןיא ןעגײשרע
 יד ןעמוגעג ךילדנײרפ ךיז ףיוא ןעבאה ײז םאװ ,ראפרעד דניקביר .י ןוא

 .עבאגםיוא רעד רעביא טכיזפיוא עלענאיצקאדער

 .גרובזניג לואש

 ♦ז״צרת ,הכונח \
 ♦1936 רעבמעצעד / 4לאויני?



 קנעדנא ןעגיטכיל םעד טעמדיװעג

 רעטומ ןײמ ןופ

 ןיװעל לאומש יר זרב הדײרפ

 .(,קסנימ ןיא 1906 .טשעג ,קסניפ ןיא 1842 .בעג־ן









 ןעדיא ןוא ןעטסירבאקעד יד
1. 

 ,ןעגאזרעפ יד ןופ ענײא—אװאלאװאוש ארװאמ טאה 1738 רהאי ןיא
 ןירעזײק רעשיםור רעגיטפניק רעד וצ טגעהאנ ןענאטשעג ןענײז םאװ
 טםכעה זיא יז ןוא ןישזענ טדאטש יד טכוזעב — אנװארטעפ אטעװאזילעי
 ־נײא ןעקראטש םעד .ןעדיא טראד גידנעהעזרעד ,ןעראװעג טרעדנואװרעפ
 סעדישז״ :אטעװאזילעי וצ ףעירב רהיא ןיא טגאזעגסיורא יז טאה קורד
 ־עד יד .(> ״ןהעזעג ,טניה יד ,ײז באה ךיא ןוא ,עםאמ א ןאראפ אד זיא
 ׳זעזײרק עשיםור ערעכעה יד ןיא וליפא ,ןעדיא וצ גנוהיצעב עגיטלאמ
 זײב ןימ אזא םעפע ןענײז ןעדיא :יוזא רהעפעגנוא ןערילומראפ ןעמ ןעק
 ןהא ןהעגעב טינ ךיז ןעמ ןעק ײז ןעגעװ ןעגהאמרעד םײב זא ,רעדנואװ

 ײרעלדיז רעדא גנוטכארעפ ןופ קורדםיוא ןא
 יד זיא טרעדנוהרהאי ןעט19 ןופ ןערהאי עגילדנהעצ עטשרע יד ןיא
 ־ילעי ןופ קעװא טײװ טינ ךאנ ןעדיא וצ גנוהיצעב רהיא ןיא טפאשלעזעג
 ־עב ,תמא ,דנאלםור טאה טלאמעד טניז .ןעטײצ ם׳אגװארטעפ אטעװאז
 .ןענאטרעטנוא עשידיא להאצ עדנעטײדעב א ןעליופ ןופ השוריב ןעמוק
 עשיליופ ענעזעװעג יד ןיא טגגערדעגפיונוצ ןעװעג ןעגײז עלא ײז רעבא
 ײז ראפ ןעװעג ןעגײז םעינרעבוג עשיסור עכילרעניא יד ןוא ןעצניװארפ
 ,קישטשעמאפ ,ןינאיראװד םעד טנעגילעטניא ןעשיסור םעד ,ןעםאלשעג
 ןעבילברעפ דיא רעד זיא םעינרעבוג רעםאראקילעװ יד ןיא ןעטמאעב םעד
 ריציפא רעד וליפא ;טרעדנוהרהאי ןעט18 ם׳גיא יװ ,דמערפ יוזא טקנופ
 ־עב עטקעריד ןיא ןעמוק וצ טײהנעגעלעג ןײק ןעבאה טינ ךיוא טגעלפ
 טינ ךאנ טלאמעד ײז ןעמ טאה ןעטאדלאס ראפ לײװ ,ןעדיא טימ גנורהיר
 טגעגילעטניא ןעשיםור םעד ראפ ,רעהירפ יװ ,זיא דיא רעד .ןעמונעג

 •ךאז עװאקישט א ,שודיח ןימ א ןעװעג
 ־אטע עגיטכיװ ערהיא סאװ ,1812 רהאי ןופ המחלמ רעד תעב טשרע

 עשיסור ןעבאה ,ןעליופ ןוא ןעסײר ,אטיל ןיא טלעיפשעגבא ךיז ןעבאה ןעפ
 ־לעפעב רעד טימ ךיז ןענעגעגעב וצ טײקכילגעמ יד ןעגארקעג ןעריציפא
 ־םגעירק רעד .ךעלטדעטש ןוא טדעטש עשידיא עגיטראד יד ןופ גנורעק
 ־קעיבא ,עטםנערע ראפ טײצ עדנעםאפ ןײק טינ ללכב רעבא זיא דנאטשוצ
 טאהעג טאה ריציפא רעד .ןעגנוטכאבאעב עדנעגנירד־ףעיט ןוא עוױט

 ג) פסמסמתספ^, ז. 1, סזןנ. 84.
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 גרדבזגיג לד#יט 4

 ־יא םעד טימ ךיוא לאמא /׳ראטקאפ״ ןעשידיא םעד טימ זױלב ןאהט וצ
 רעד ןופ ןעטנעמעלע עטםגירעדינ יד טימ רונ ללכב — ,ןאיפש ןעשיד*
 ,ץנעטםיזקע רעשידיא רעד ןופ קיגארט עפעיט יד .גגורעקלעפעב רעשידיא
 ןעבעל ןעשידיא ןערעטםניפ ךילרעםיוא םעד ןיא טנעמאמ רעלאעדיא רעד
 רע טאה ללכב ןעדיא ןעגעװ ןוא ,דמערפ ,טנאקעבנוא ןעבילבעג םהיא ןענײז
 ,ןאיפש רעדא ״ראטקאפ״ ןעשידיא םענעי ךאנ ךילםילשסיוא טלײטרואעג
 ־ור רעד ײב זיא יוזא ןוא .גנורהירעב ןיא ןעמוק טגעלפ רע עכלעװ טימ
 לײט רעםיורג א ןעװעג טלאמעד ןענײז ןעריציפא) ץנעגילעטניא רעשים
 ןעגעװ ףירגעב רעשיפיצעפס א ןעראװעג ןעפאשעב (ץנעגילעטניא רעד ןופ
 /׳ראטקאפ״ א — שינעפעשעב גירעדינ ,גיצומש א זיא דיא רעד :ןעדיא
 רעגידעבעל זיב דנאבארטנאק ןופ ,ךאז רעדיװטעי טימ טלעדנאה סאװ
 זיא ןוא ײרענאיפש טימ ךיז טמהענרעפ םאװ ,ףרואװםיוא ןא ;הרוחם
 זיא ךאז ןײק סאװ ,שנעמ א ;מידדצ עדײב ןעראנוצבא טײרג ײברעד
 ־עדינ יד ןאהטבא עקיפאק א ראפ גיהעפ זיא םאװ ןוא גילײה טינ םהיא
 ,גנוטכארעפ ראנ טנעידרעפ דיא רעד :טראװ ןײא טימ .םישעמ עטםגיר

 .גגולדגאהעב עטסגרע יד ,סאה
 :ןעיורפ עשידיא עגעש וצ עגונב—ןעטלאגעג רונ טאה םהאנסיוא ןײא
 —טײצ־דנעװא וצ״ .םאזקרעמפיוא ןוא ״טנארעלאט״ ןעװעג ןעמ זיא ײז וצ
 ןיא ןעמוקעגנא רימ ןענײז — יקםראק־װאיװארומ ,ריציפא ןא טלהעצרעד
 30 רונ ענליװ זיב ןעבילברעפ זיא סע ןענאװ ןופ ,ענישטנעמענ ליטדעטש
 ענליװ ןײק ןעמוק וצ ידכ ,ןעגיטכענ אד ןעבילבעג ןענײז רימ .טסראיװ
 ־עגבא ךיז ןעבאה רימ ואװ ,עמשטערק רעד ןופ תיבה־לעב רעד .גאטײב
 .רעטכעט ענעש־דליב ײװצ טאהעג טאה רע .״דישז״ א ןעװעג זיא ,טלעטש
 ךיז טאה עליאכימ רעדורב ןײמ .אלעב ןעפורעג ןעמ טאה ערעטלע יד
 םעד רהיא םורא טהערדעג (ריציפא ןא ךיוא) ןישאלאק טימ םענײאניא
 עשידיא ענעש טימ ןעלײװרעפ ןרעג ןעגעלפ ןעריציפא .״דנעװא ןעצנאג
 םעטאט ערעײז ןעםײר וצ טרעטשעג טינ ײז טאה םאד רעבא ,רעטכעט
 ־ריזח טימ טכיזעג סאד ײז ןערימשםיוא ,דרעב יד ראפ רעדירב רעדא
 ראפ לעיפשײב א ןײז לאז׳ם״ ,ךיז יוזא טאלג ײז ןעםײמש רעדא םטעפ

 ...״ערעדנא
 ־קאראכ טשראקא ןעבאה רימ עכלעװ ,ןעדיא ןעגעג גנוטלאהרעפ יד
 .רוטארעטיל רעשיםור רעגיטלאמעד רעד ןיא בא ךיז טלעגיפש ,טריזירעט
 ־כארעפ לופ ,ךילדנײפ ןעכארפשעגםיוא זיא ןעדיא וצ גנוהיצעב ם׳ןיקשופ
 רע .םגיטכערטרעדינ ,םגיצומש סאװטע םהיא ראפ זיא דיא רעד .גנוט
 םהיא ראפ ןענײז ״ןאיפש״ ןוא ״דישז״ :ןעפירגעב יד זא ,טקרעמעב ןײלא
 ־אינעג רעד טינ טריפש ןעדיא ם׳ניא .ןעלײטוצבא טינ ,ןעדנוברעפ טסעפ
 רונ ןע׳ןיקשופ ײב טרירוגיפ רע ,ןעלהיפעג עכילשנעמ םוש ןײק טעאפ רעל
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 טערט ״לאש רעצראװש״ רעד ןיא .קינרעכאװ רעדא רעהטעררעפ םלא
 טלעטש סע ןוא ,(״יערװעי ינערזערפ״) ״דיא רעגיטכערטרעדינ״ א םיורא
 ־ראפ טרעװ םהיא וצ גנוהיצעב יד ;רםומ א—זיא רע זא ,סיורא ףכית ךיז
 ןוא דלעג ןעבעגעג םהיא באה ךיא״ :רעטרעװ עצרוק יד ךרוד טרילומ
 יאפוקם״ ןיא ןאראב רעגראק רעטלא רעד תעב .״םהיא ןעטלאשרעפ
 טרירוגיפ רעכלעװ ,המלש דיא רעד זיא ,ןאזרעפ עשיגארט א זיא ״ראציר
 .קינטנעצארפ רעכילנײלק ,רעגיטכערטרעדינ א — עםעיפ רעבלעזרעד ןיא
 .״דנוה א יװ״ — ןעדיא א ןעמ טע׳גרה׳רעד דעיל א ןיא ןע׳ןיקשופ ײב
 ײב יװ ,ךילדנײפ יוזא טינ ןעדיא וצ גנוהיצעב יד זיא ן׳װאטנאמרעל ײב
 ,סע זיא ,ןעדיא א ״אקשאס״ ןײז ןיא טנהאמרעד רע זא רעבא ,ןע׳ןיקשופ
 ־עגרוט זיב ״לאש רעצראװש״ ם׳ןיקשופ ןופ .ןאיפש א — ,ךילנהעװעג
 הײר עצנאג א רוטארעטיל רעשיםור רעד ןיא ןערירוגיפ ״דישז״ ם׳װענ
 ־טולב ,רעהטעררעפ ,ןענאיפש ,םירםומ רדםכ — ןעשזאנאםרעפ עשידיא
 טײקגיטכערטרעדינ עשילאראמ רעײז ןוא ,רעגירטעב ,םיראטקאפ ,רעגיוז

 .ןהעזםיוא ןעטפאהלעקע ,ןעגיצומש רעײז טימ גידנעטש טרינאמראה
 ןײא רונ רוטארעטיל יד ךיוא טםײװ ,ןעבעל סאד יװ טקנופ ןוא
 .רעטכעט עשידיא ענעש ןעגעװ ךיז טלעדנאה םע ואװ ,ןעטראד — םהאנסיוא
 ןופ להיפעג סאד רונ ןעדיא םעד ראפ טאה סאװ ,ןיקשופ רענעגײא רעד
 ־רעװ עגיםאפש ןוא עסיז טימ ״הקבר רענעש״ רעד וצ ךיז טדנעװ ,לעקע
 םעד וליפא ןעמהענוצנא שוק א ןערהיא ראפ טײרג זיא רע ואװ ,רעט
 —רעדניק עשידיא ענעש יד טגניזעב װאטנאמרעל ךיוא .ןעביולג ןעשידיא
 רע30—20 יד ןופ ןענאמאר עשיםור יד ןיא .ערעדנא ןוא עזריט ,ימענ
 ״ענעש־דליב״ ןופ עמעט יד טלעדנאהעב טפא רהעז ללכב טרעװ ןערהאי
 שיזיפ ןוא שילאראמ״ ערעײז ןופ ןעדײל םאװ ,ןעיורפ ןוא ךעלדײמ עשידיא
 עבעיל ךרוד ״טעװעטארעג״ ןערעװ ןוא רענעמ רעדא ןרעטעלע ״עגיצומש
 ןופ ךיז טמהענ עכלעװ ,עמעט עגעי — רערהעראפ עכילטםירק ערעײז ןופ
 טײצ־םגעירק רעד ןיא ןעגעלפ ןעריציפא עשיסור םאװ ,ןעשינעגעגעב יד
 .םרעמשטערק עשידיא ןופ ןעיורפ ןוא רעטכעט טימ ןעבאה 1812 רהאי ןופ

11. 

 עטסנעטירשעגראפ ןוא עטםעב יד ןעװעג ןענייז ןעטסירבאקעד יד
 ־ײז ײז רעבא ,ץנעגילעטניא רעשיםור רעגיטלאמעד רעד ןופ רעהעטשראפ
 ,טאה ןיקשופ וליפא ביוא .רוד רעײז ןופ ןעשנעמ ןעװעג ,ךילריטאנ ,ןענ
 ־נעמ םעד ןעמהענעב וצ טײקגיהעפ רעלאינעג־תמא ,רעכילרעדנואװ ןײז ײב
 עװאבראקם יד רעביא ןאהט ביוה א טנעקעג טינ ךיז אד ,המשנ ם׳נעש
 וצ טבײל זיא ,טײצ ןײז ןיא ןעטלאגעג ןעבאה םאװ ,ןעדיא חכמ ןעפירגעב
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 ןעבאה ײז ,ערעדנא ןופ ןעטכיר טינ ךיז ןעמ ןעק ףיורעד זא ,ןהעטשרעפ
 טפאשלעזעג רעשיםור רעד ןופ לײט ןעטםעב םעד וצ ןערעהעגנא טגעמעג

 .טרעדנוהרהאי ןעט19 ם׳גופ ןערהאי רע־20 יד ןיא
 ןופ ןעטעדליבעג ןוא ןעדנעטײדעב עמאם םײב עקאט רימ ןעהעז םאד
 ןעטמהירעב ןײז ןיא .לעטםעפ לעוואפ ײב—ןעטסירבאקעד יד
 ןהעצ עצנאג טגעלעג טאה רע ןעכלעװ ףיוא) ״אדװארפ איאקסור״ טאטקארט
 ,ןעגאזוצסיורא ראלק טײהנעגעלעג יד טאהעג רע טאה (טײברא רהאי
 טאה ,טסואװעב יװ .ןעדיא וצ גנוהיצעב ןײז ךיוא ,םינינע ערעדנא ןעשיװצ
 איאקסור״ ןײז טםאפרעפ ןעטםירבאקעד יד ןופ רערהיפנא רעגיטםײג רעד
 ־ער רעגילײװטײצ״ רעד ראפ עיצקורטסגיא עכילרהיפסױא סלא ״אדװארפ
 ־ילאפ עײנ א ןעפאשעב דנאטשפיוא םעד ךאנ טלאזעג טאה םאװ ,״גנוריג
 ,ןעגידנעטשלאפ א ןעבעגעג אד טאה לעטםעפ .דנאלםור ןיא גנונדרא עשיט
 ־עג טאה םאװ ,גנורעדנע־דנורג רענעי ןופ ןאלפ ןעטײבראעגםיוא יונעג
 ־עב טלאזעג ןוא הנידמ רעשיםור רעד ןיא ןערעװ טרהיפעגכרוד טפראד
 ־ארפ ןעטײרב אזא ײב .ןעבעל ןעשיטילאפ רהיא ןופ ןעטײז עלא ןערהיר
 ןעגעװ עגארפ רעד ףיוא ןעםיוטשגא טזומעג ךיז ,ךילריטאנ ,רע טאה םארג
 ,ערעדנא עלא ןיא יװ ,טכיזניה רעד ןיא ךיוא טאה רע ןוא ,ןעדיא עשיםור

 .ןעגנומיטשעב עיוגעג ,עראלק ןעבעגעג
 ־יא יד טרעפטנערעפ ןוא טלעדנאהעב לעטסעפ יוזא יװ ,ןפוא רעד
 — טײז ןײא ןופ :ןעטנעמעלע ײװצ ןופ טאטלוזער א זיא ,עגארפ עשיד
 יד—טײז רעדנא רעד ןופ ןוא ,ללכב ןעפיצגירפ־דגורג עשיטילאפ ענײז
 רימ עכלעװ ףיוא ,ןעדיא ןעגעװ ןעפירגעב עגײמעגלא ענעי ןופ גנוקריװ
 וליפא דמערפ טינ טײװ ןעװעג ןענײז עכלעװ ןוא ןעזיװעגנא רעהירפ ןעבאה

 .לעטסעפ יװ ,טײקכילנעזרעפ רעדנעטײדעב אזא
 רעגירעפײא ןא לעטםעפ זיא ןעגנואיושנא עשיטילאפ ענײז טיול
 ־נירפ ןעוױטארעדעפ םעד ןופ רענגעג רענעכארפשעגסיוא ןא ,טםילארטנעצ
 עלא םאװ ,הנידמ עכילטײהנײא ןא—זיא דנאלםור ןופ לאעדיא ןײז .פיצ
 עכײלג ןײא ךרוד ןעדנובעגפיונוצ ךיז ןעשיװצ טסעפ ןענײז ןעגאיאר ערהיא

 —גנוריגער עגילײװטײצ יד״ .גגונדרא עוױטארטםינימדא ןוא עשיטילאפ
 ־עדעפ ןימ רעדיװטעי ןעפראװעצבא טגנידעבנוא ביוחמ זיא—לעטםעפ טגאז
 ־כילטײהגײא עשיטילאפ א ןערהיפוצנײא םיואכרוד ןוא גגונדרא עוױטאר
 ענעזעװעג יד ןיא ךיוא ראנ ,עניארקוא ןוא עיסוראלעב ןיא רונ טיג .״טײק
 ןעטליג ןעפראד דנאלניפ ןיא וליפא ןוא ןעיבאראסעב ,ןעצניװארפ עשיליופ
 ־רעניא יד ןיא יװ ,ךארפש ןוא גנוטלאװרעפ עבלעזיד ,ןעצעזעג עבלעזיד
 ־עטניא עטסײמ יד יװ ,ךיז טאה לעטםעפ .םעינרעבוג רעסאראקילעװ ,עכיל
 ןעײדיא עשיטםילאנאיצאר יד ףיוא טעװעדאהעגפיוא ,רוד ןײז ןופ ןעטגעגיל
 ןוא טבאמ יד זא ,טגײצרעביא טםעפ זיא רע .טרעדנוהרהאי ןעט18 ןופ
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 יד״ .רעדנואװ ןעפאשעב ןעק ןוא זאלצינערג זיא ץעזעג ם׳נופ גנוקריװ
 :ןעצעזעג־הכולמ יד — ןענײז רעקלעפ ראפ ערהעל עטםמאזקריװ עמאס
 ־עג ,ןעטיז יד ןעמוקעב ײז ךאנ ןוא ,רעקלעפ יד ןעהיצרע ןוא ןעדליב ײז
 יד טמאטש ײז ןופ .קורדסיוא ןוא םראפ רעײז ןעפירגעב ,ןעטײהנהעװ
 זא ,ןעגאז װיטיזאפ ןעק ןעמ ןוא ,ןעליװ ןוא קגאדעג םעד ןופ גנוטכיר
 יװ ,עכלעזא ראפ רעקלעפ יד ןעכאמ ןעצעזעג עכילרעגריב ןוא עשיטילאפ
 רעד ןיא ןעצעזעג עכײלג יד״ זא ,לעטסעפ טגנירד ןענאד ןופ .״ןענײז ײז
 רעד ןופ) ןעלײט עלא ײב ןעפאשעב ץלא ןופ רהעמ ןעלעװ הגידמ רעצנאג
 ןעקראטש םענעי — םעדכרוד ןוא לאראמ עכילטײהנײא ןא (גנורעקלעפעב

 /׳ךילצונ יוזא זיא רעכלעװ ,גנאהנעמאזוצ ןעשיטילאפ ןעטסעפ־תמא ןוא
 :עדנעגלאפ ןענײז עיראעט רעשיטילאפ אזא ןופ ןעגלאפ עשיטקארפ יד
 ־עגפיונוצ ןעפראד — לעטסעפ טסילשעב — תומוא (עשידגעלסור) עלא״
 ןעגונלדנאה ןוא טירש ערהיא עלא ײב .קלאפ ןײא ןיא ןערעװ ןעצלאמש
 ,דנאלסור ןיא ןעבעל סאװ ,תומוא ןוא רעקלעפ ענעדישרעפ יד וצ עגונב
 וצ — ןעניז ןיא ןעבאה סיואכרוד גידנעטש גגורעיגער עגילײװטײצ יד זומ
 ־רעפ עלא ןעצלעמשפיונוצ ןוא קלאפ ן י י א רונ ןעמעלא ײז ןופ ןעדליב
 ־נײא יד זא ,יוזא עסאמ עמאזנײמעג ןײא ןיא ןעטײקגיטראנעגײא ענעדיש
 .״ן ע ם ו ר ן ײ ז ע ל א ןעלאז הגידמ רעשיסור רעצנאג רעד ןופ רעניואװ
 ןעלטימ־טפיוה ענײמעגלא יד ףיוא לעטסעפ ןא טזײװ ,לעיצ אזא גידנעלעטש
 רעד ןופ עיראטירעט רעצגאג רעד ףיוא (1 :ןעכײרגרעד וצ סע יװ
 ;עשיסור יד. — ךארפש ןײא רונ ןעשרעה ףראד הנידמ רעשיסור
 ־פיונוצ א ,גנאהנעמאזוצ ןעטסעפ א ןעפאשעב טעװ ךארפש עמאזנײמעג יד
 רעקלעפ ענעדישרעפ עלא יד ןופ ןעמענ יד (2 ;קלאפ ןײא ןיא גנוצלעמש
 ןוא ןערעװ טפאשעגבא ןעפראד ,דנאלסור ןיא ןעבעל סאװ ,תומוא ןוא
 ,ןעסור :ןעמאנ םעניימעגלא ןייא ןיא ןערעװ טגינײארעפ
 ־עג עבלעזיד ןעריטסיזקע ןעפראד דנאלסור ןופ ןעלײט עלא ןיא (3 ןוא
 דגאלםור ץנאג טעװ םעדכרוד ןוא ,גנוטלאװרעפ ןופ םראפ עבלעזיד ,ןעצעז
 ־נײא ןופ דליב א ןעלעטשראפ טכיזגיה רעכילרעגריב ןוא רעשיטילאפ ןיא

 _ .״גנומיטש ןוא םראפ ,גגומאטשבא רעכילטײה
 וצ ךיוא ןא לעטםעפ טדנעװ ןעפיצנירפ עשיטילאפ ענײמעגלא ענײז
 ךײלג ןײז ,ללכ־דנורג ןײז טיול ,ןעפראד דנאלסור ןופ רעגריב עלא .ןעדיא
 טכאמ טכיזגיה רעד ןיא ןוא — טכער עבלעזיד ןעבאה ,ץעזעג םעד ראפ
 רעבא .ןעדיא וצ עגונב םהאנםיוא ןײק טינ ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,לעטסעפ
 ,ןעגנורהיפםיוא יד ןוא ,לאפ םעד ןיא טגנײרב רע עכלעװ ,ןעוױטאמ יד
 עגארפ יד ןערעפטנערעפ וצ ףיוא ןעלטימ יד חכמ טמוק רע עכלעװ וצ
 םיורא טגאז רע םאװ ,םעד ןופ דנעטײדעב ךיז ןעדײשרעטנוא ,ןעדיא ןעגעװ
 ,ןהעזעג טשראקא ןעבאה רימ .רעקלעפ עשידנעלםור ערעדגא עלא ןעגעװ
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 ־נײא יד ןופ טײקגיטראנעגײא רעד וצ וױטאגענ ךיז טלאהרעפ לעטםעפ זא
 ־פיונוצ — זיא גנובערטש ןײז ,דנאלסור ןיא ןעבעל סאװ ,תומוא ענלעצ
 ראפ יװ ,ן׳לעטסעפ ראפ .קלאפ שיסור ןײא ןיא ןעמעלא ײז ןעצלעמש
 םאקלאפ א— ןעדיא ןענײז ,טײצ ןײז ןופ ןעטנעגילעטניא עשיםור ערעדנא
 ,תומוא עשיסור־טינ עגירעביא יד ןעשיװצ ;טלעװ עטםואװעבנוא עדמערפ
 ־עגוצ ןא גנאל ןופ זיא סע יװ ךאנ ךיז טאה גיוא עשיםור םאד עכלעװ וצ
 טײקכילמיטנעגײא רעד טימ סיוא םרעדנוזעב ןעדיא ךיז ןעלײט ,טנהעװ
 ־ריטאנ ,טאה סאד ןוא — גנודײלק ,ךארפש ,הנומא ,טרא־סגעבעל רעײז ןופ
 ,לעטםעפ יװ ,טםילארטנעצ אזא ײב טגיטפערקעג ,טרעסערגרעפ ךאנ ,ךיל
 ןעמהענ ךאנ ײברעד ןעלעװ רימ ביוא ןוא .טבאדרעפ ןופ להיפעג סאד
 זיא עכלעװ ,ןעדיא וצ גנוהיצעב ענײמעגלא עגיטלאמעד יד טכארטעב ןיא
 רימ ןעלעװ ,ןעטסירבאקעד יד ןופ רערהיפנא םעד ךיוא ןעװעג דמערפ טינ
 ,ןעדיא ןעגעװ ןעגנוטכארטעב ענעי ןעמאטש םע ןענאװ ןופ ,ןעפײרגעב

 .״אדװארפ איאקםור״ ןײז ןיא ןעניפעג רימ סאװ
 טעמדױועג קרעװ ןײז ןיא לעטםעפ טאה ןעדיא ןעגעװ עגארפ רעד
 תונעט עכילנהעװעג עלא יד אד טלאהרעדיװ רע .לעטיפאק רעדנוזעב א
 :ןערהאי עטרעדנוה לעיפ ןיוש ןערילוקריצ עכלעװ ,ןעגנוגידלושעב ןוא
 ךילנהעװעגנוא רעײז ךרוד רעקלעפ עלא ןופ ךיז ןעדײשרעטנוא ןעדיא יד
 רענײא לאפ ןײק ןיא ןעביג ײז ;רעדנאנײא ןעשיװצ גנאהגעמאזוצ ןעטסעפ
 עלא ןעטכארעפ ײז טנרעל ןאיגילער רעײז ;םיורא טינ ןרעדנא םעד
 םיגבר יד ;ײז רעביא ןעגיטלעװעג וצ ןעבערטש ,ןענאיצאנ עגירעביא

 ןהא סאד יוזא ,ךיז ןופ טײקגיגנעהבא רעטולאסבא ןיא ןעדיא יד ןעטלאה
 ;ןהעגעב טינ ךאז םוש ןײק ןיא דיא רעד ךיז ןעק שינביולרע ס׳בר םעד
 הכולמ רעײז ןיא ןערהעקמוא קירוצ ײז טעװ םאװ ,ן׳חישמ ףיוא גנונפאה יד
 ןעדיא ןעשיװצ גנוגיגײא יד ךאג טגיטפערק ,רעקלעפ עלא ןעמהעננײא ןוא
 ,ן׳חישמ ףיוא ךיז גידנעטכיר ;רעקלעפ ערעדנא עלא וצ סאה רעײז ןוא
 ,דנאל ם׳נופ רעניואװנײא עגילײװטײצ ראפ רונ ךיז ןעדיא יד ןעטלאה
 ךיז ןעמהענרעפ ײז ,טײברא־דרע טימ ךיז ןעגיטפעשעב טיג ןעליװ ײז
 ,טײקשלאפ ןוא ײרעגירטעב יד אטינ זיא׳ם ןוא ,לעדנאה טימ ךילסילשסיוא
 ,ײז ןענרעל םינבר יד זא טרפב ,ןעביולרע טינ ײברעד ךיז ןעלאז ײז סאו^

 ־אב ןעדיא ראנ ואװ ;ןעכערברעפ ןײק טינ זיא טםירק א ןעראנבא סאד
 ןעטםילאפאנאמ ףכית גנוגינײא רעטםעפ רעײז קנאדא ײז ןערעװ ,ךיז ןעצעז
 עכילטםירק יד ךילקערש ןעריניאור ײז ;ערעדנא עלא סיורא ןעםיוטש ןוא
 לעטסעפ .װ .א .א ,ןעבעל ײז ואװ ,ןעדנעגעג עגעי ןיא גנורעקלעפעב
 ןוא ןעגנוגידלושעב עגינאגנאל עלא יד קיטירק םוש ןהא רעביא ט׳רזח

 ־רעפ ןעדיא םאװ ,״םעיגעליוױרפ״ ענעדישרעפ יד ףיוא ײברעד ןא טזײװ
 יד — טגײמ רע) גנוריגער רעשיליופ רעגירעהירפ רעד ןופ ךאנ ןעגאמ



 9 ץןרי* ןגא ןינממירבאןנןןד יר

 עכילדעש רעײז ךאנ ןעקראטשראפ סאװ ןוא (גנוטלאװרעפ־טםבלעז עש׳להק
 ןיא טצינערגעב ןענײז ןעדיא זא ,םיגפא גידגעסיװ טינ ןוא .טײקגיטעהט
 ערעדנוזעב יד ץוחא״ זא ,רע טקרעמאב ,ןעגנוגיטפעשעב ןוא טכער ערעײז
 עכילטםירק יד יװ ,טבער עלא עבלעזיד טימ ךיז ײז ןעצונעב סעיגעליוױרפ

 "!תומוא
 ,לעטםעפ טגגירד — ןעדגעטשמוא עלא יד טכארטעב ןיא גידנעמהענ
 ןימ א הנידמ רעד ןיא ןעדליב ןעדיא יד זא ,ןהעזגײא ראלק ןעמ ןעק —

 ןיא טציא ײז ןעגאמרעפ ײברעד זא ןוא ,הנידמ עטרעדנוזעגבא םאקלאפ
 ןעדיא יד ןעק ןעמ ,תמא .ןעטסירק יד יװ ,טכער ערעםערג דנאלםור
 דעדא ךיז ןעשיװצ גגוגינײא עטםעפ רעײז ראפ ןעגידלושעב טינ אפוג
 ;ןעבעגעג ײז טאה גנוריגער עגירעהירפ יד סאװ ,טכער עסיורג יד ראפ
 טאה םאװ ,גגונדרא ןימ אזא ןעטליג טינ רעטײװ ףיוא ןעק סע רעבא
 ־עג ײז ןוא ןעטסירק וצ ןעדיא ןופ גנוהיצעב עכילדגײפ יד טגיטסעפעב
 רדם ןעכילטפאשלעזעג םעד טימ טינ טמיטש סאװ ,עגאל אזא ןיא טלעטש
 זיא ,גנונדרא עגירעהעג ןיא ךאז יד ןעגגײרב וצ ףיוא ,הנידמ רעד ןיא

 ־גע גידנעטשלאפ — זיא געװ ר ע ט ש ר ע רעד .ןעגעװ ײװצ ןאראפ
 ,ןעדנעטשמוא עלא ןערעװ טרעדנעעג ןעזומ םע :עגאל עגיטציא יד ןרעד
 זומ רעבא ץלא ןופ רהעמ .ךיורבםימ וצ ןערהיפ ןוא ךילדעש ןעגײז סאװ
 רעד ןופ גנוקריװ ןעטסירק ראפ עכילדעש יד ןעפאשוצבא ןעבערטש ןעמ
 ןוא ןעטםירק ןעגעג טלעיצעג זיא עכלעװ ,גנוגיגײא רעטםעפ רעשידיא
 וצ .רעגריב עגירעביא עלא ןופ בא םאקלאפ (ןעדיא יד .ה .ד) ײז טלײט
 עטרהעלעג עמאם יד ןעפורפיוגוצ גנוריגער עגילײװטײצ יד ןעק קעװצ םעד

 ךאנרעד ןוא ןעגנורעלקרע ערעײז ןערעהםיוא ,ןעדיא עטנעכערעב ןוא םיגבר
 ־גײא ןוא זײב םאד ןעפאשוצבא ידכ ,ןעגנונעדרארעפ עגיטיונ יד ןעבעגבא
 יד טימ ןעמיטש םאקלאפ לאז סאװ ,גנונדרא אזא םעד טאטשנא ןערהיפ
 ־אדנופ ןעשיטילאפ םעד ןעדליב ןעפראד עכלעװ ,םיללכ־דנורג ענײמעגלא
 יד טינ טבײרטרעפ דנאלםור ביוא .הנידמ רעשיסור רעד ןופ טנעמ
 גנוהיצעב עכילדנײפ א ןיא ןעלעטש טיג ךיז יאדוא ײז ןעפראד ,ןעדיא
 ןעדעי טפלעה ןוא טצישעב גנוריגער עשיםור יד ,תמא .ןעטםירק ןעגעג
 לאז רענײק זא ,ןעגראז וצ לכ־תישאר — זיא טכילפ רהיא רעבא ,ןעשגעמ
 ־טפאשלעזעג ןוא ןעטאוױרפ םעד ,גנונדרא־הכולמ יד ןערעטש ןענעק טינ

 .״דנאטשליואװ ןעכיל
 ףיוא טרידנעמאקער לעטסעפ ןעכלעװ ,געװ רעטשרע רעד זיא סאד
 —לעטימ ע ט י י ו ו צ סאד״ .ןעדיא חכמ עגארפ יד ןערעפטנערעפ וצ
 טהעטשעב׳ם ןוא ,ןעדנעטשמוא ערעדנוזעב ןא ךיז טדנעװ—רעטײװ רע טגאז
 אךיזראפ ןעדגירג ןעדיא יד ןעפלעה ןיא
 לײט זיא׳ם רעםאוו א ןיא הנידמ רעדנוזעב
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 ־עב ןעדיא יד ןעמ ףראד קעװצ םעד טימ .ע י ז א ־ ן י י ל ק ן ו פ
 ןעבעג ןוא (״טקנופ ינראבס״) ךיז ןעלמאזרעפ וצ ףיוא טרא ןא ןעמיטש
 ןוא עשיםור עלא ביוא .ײז ןעקראטשרעפ וצ ףיוא רעטילימ םאװטע ײז
 ־עב ײז ןעלעװ ,טרא ןײא ןיא ןעבײלקפיונוצ ךיז ןעלעװ ןעדיא עשיליופ
 א ןעכוז סאװ ,ןעשנעמ להאצ אזא ראפ .ןאילימ ײװצ ןופ רעכעה ןעפערט
 ןעקרעט יד סאװ ,תועיגמ עלא ןײז וצ רבוג ןײז רעװש טינ טעװ ,דנאלרעטאפ
 יד ןיא ײקרעט עשיאעפארײא יד ךרוד ןעגגירדנײרא ,ןעלעטש ןענאק
 ןעטראד ןעדנירג ןוא ןעדנעגעג עדנעגינעג ןעטראד ןעמענרעפ ,עשיטאיזא
 וצ ,רעטבינ גוגעג רעבא זיא לעטםעפ .״הנידמ עשידיא ערעדנוזעב א
 ףבית טיג רע ןוא ,טקעיארפ ןימ אזא ןופ טײקשיטסאטגאפ יד ןהעטשרעפ
 ערעדנוזעב ךיז ראפ טרעדאפ עבאגפיוא עלאםאלאק אזא רעבא לײװ״ :וצ
 ןעמ ןאק ,טײקגיהעפ־םגנומהעגרעטנוא עלאינעג ךילקריװ א ןוא ןעדגעטשמוא
 ןוא ,גנוריגער רעגילײװטײצ רעד ראפ טכילפ סלא ןעלעטש טינ ךאז יד
 ־עד קנואװ א ןעבעג וצ ידכ ראנ טנהאמרעד אד טרעװ ןיגע םעד ןעגעװ

 ...״ןאהט וצ ךילגעמ ןעװעג טלאװ׳ם םאװ ,ףיור

111. 

 ־ײטעב ךיז טאה ןעטםירבאקעד יד ןעשיװצ זא ,טםײװ םע רעװ גיגעװ
 לעקינײא ןא ם׳בר א — דצ ם׳רעטאפ ןופ ,דיא רענעזעװעג א ךיוא טגיל
 ןעשי׳דומלת ןעטסואװעב א ןופ לעקינײא ןא — דצ ם׳רעטומ ןופ ןוא

 .ןעטרהעלעג
 ־אה ,טאהעג טינ טכערניואװ ןײק גרוברעטעפ ןיא ןעבאה ןעדיא שטאכ

 ןעביוהעגגא ךאד טרעדנוהרהאי ןעט־18 ןופ ףום ןיא ןעדיא ענלעצגײא ןעב
 ןופ ןעטײצ יד ןיא .ץגעדיזער רעד ןיא ןעצעזעב וליפא ךיז ןוא ןיהא ןעמוק
 ןירעד ײז ןעמ טגעלפ ןעט1 םעד רעדנאםקעלא ןוא רעט2 רעד אנירעטאקעי
 ־עפ ןיא ךיז טאה טרעדגוהרהאי ןעט19 ביוהנא םוצ .ןערעטש רהעז טינ
 עגילדנהעצ עכילטע ןופ עינאלאק עשידיא ענײלק א טעדליבעג גרוברעט
 א — ןימלע תיב ןרעדגוזעב א טימ ןוא להוש ,ןזח א טימ ,ןעדניזעגזיוה

 רעד ײב ןעגגודעג ןא 1802 רהאי ןופ ןעבאה ײז סאװ ,קיטשדנורג םעגײלק
 טריטםיזקע ךױא טאה׳ס .עדנײמעג־רעטעפ־.טם רעשינארעטול־שילעגנאװעי
 ־יטאנ טימ ״םקגפ״ רעד ןעבילברעפ זיא םע רעכלעװ ןופ ,אשידק־הרבח א

 .1822-1802 ןערהאי יד ןופ ןעגנור
 ,גרוברעטעפ ןײק ןעמוקעגנא ןענײז םאװ ,ןעדיא עטשרע יד ןעשיװצ
 װאטרעװעל ןיא בר ם׳נופ ןהוז רעד ,ץערעפ םהרבא ןעװעג זיא
 ־ידומלת ןוא טאנעצעמ ,ריבג ןעטםואװעב םעד ןופ םעדײא ןוא (ןעיצילאג)
 א ןעװעג זיא ץערעפ .װאלקש ןופ םלעטײצ עשוהי ׳ר ןעטרהעלעג ןעש
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 ם׳ןאסלעדנעמ ןוא רעדנעלדירפ דוד טימ ןעגנודניברעפ טאהעג ,ליבשמ
 /׳ףםאמה״ ןופ ןעטנענאבא יד ןעשיװצ רימ ןעניפעג ןעמאנ ןײז ;םידימלת
 ןיא רהעװש םײב טבעלעג רע טאה הנותח רעד ךאנ ןערהאי עטשרע יד
 ״רבח״ א טימ ,ןעטײצ ענעי ןיא ךילנהעװעג יװ ,ארמג טנערעלעג ,װאלקש
 טאהעג טאה ץערעפ .חנ ןב ביל הדוהי ,װעשטיטעל ןופ ןאמ ןעגגױ א—
 ״טםעק״ ףיוא ןעבעל עליטש םאד ;ןעטײקגיהעפ עלעיצנאניפ עסיורג
 טאה םע ,ןעגידירפעב טנאקעג טינ םהיא טאה װאלקש ןיא רהעװש םײב
 עםיורג וצ ,גרוברעטעפ ןײק ,טלעװ רעטײרב רעד ןיא ןעגיוצעג םהיא
 טאה ףוםל ,םעד ןעגעג ןעװעג זיא םלעטײצ עשוהי ׳ר .ןעגנומהעגרעטנוא
 רעטכאט ןײז ךיז ײב טזאלעגרעביא רעבא ,ןעבעגכאנ טזומעג ךאד רע
 .לעשריה ןהוז םנעײלק ןײז ןוא ,לעגײפ ,יורפ ם׳ץערעפ — לעקינײא ןוא
 ,םיגפא ;חנ ןב ביל טימ םענײאניא גרוברעטעפ ןײק קעװא זיא ץערעפ
 ןעמהענטימ לאז םעדײא ןײז זא ,ףיורעד ןענאטשעב זיא םלעטײצ עשוהי ׳ר
 .ןענרעל םאד טאטשטפיוה רעד ןיא ןעפראװרעפ וצ טינ ידכ /׳רבח״ םעד
 ־רעטעפ ןיא ןעגנײרברעפ זײװלײט ראנ ץערעפ טגעלפ ןערהאי עטשרע יד
 טאה רע .גידנעטש ףיוא טצעזעב אד ךיז רע טאה רעבא ךאנרעד ,גרוב
 יקםנארעפס טימ טדנײרפעב ךיז ,ןעטפאשטנאקעב עגיטכיװ ןעבראװרע אד
 ־אק״ לוטיט םעד ןעגארקעג ,ןעטפעשעג עסיורג טרהיפרעפ ,ןירקנאק ןוא
 עלעיצנאניפ עטסנהעזעגנא יד ןופ רענײא ןעראװעג ןוא ״הטאר־ןעיצרעמ

 .רעוהט
 ךילדנע רע טאה ,םעד ןעגעג טלעגנארעג טינ ךיז טאה םלעטײצ יװ
 ־ריה לעקינײא ןעגנױ ןײז גרוברעטעפ ןײק רעטאפ םוצ ןעזאלבא טזומעג
 ל י ד נ ע מ ליכשמ ןעטםואװעב םעד ,רערהעל ןײז טימ םענײאגיא ,לעש
 ךיוא טפיוטעג ,טפיוטעג ץערעפ םהרבא ךיז טאה רעטעפש .ן י ו ו ע ל
 ,ץערעפ שריה •ןיטםירק א טימ טאהעג הנותח ןוא לעשריה ןהוז םעגײלק ןײז
 זיא ,״יראגירג״ ןעמאנ םעד ןעמוקעב גנופיוט רעד ײב טאה רעכלעװ
 ־פיוא־רעבמעצעד םעד ןיא טשימרעפ ןעװעג ,1825 רהאי ןיא ,ךאנרעד
 ־עפש טײצ א טימ טאה ,ריביס ןײק ןעראװעג טקישרעפ זיא רע ;דנאטש
 ןעטראד זיא ןוא םעדא ןיא ךיז ןעצעזעב וצ שינביולרע יד ןעמוקעב רעט
 רעשיסור רעטםואװעב רעד טמאטש ן׳ץערעפ םהרבא ןופ .(2 ןעבראטשעג
 ךיוא) .ץטערעפ .װ עטכישעג־רוטארעטיל ןופ ראםעפארפ ןוא רעקימעדאקא
 גיטײצכײלג טעמכ טאה ,חנ ןב ביל ,ארמג ןענרעל ןיא ״רבח״ ס׳ץערעפ
 ־א ו ו ע נ ו ו ע ל ןיא טלעדנאװרעפ ךיז ןוא טפיוטעג ךיז םהיא טימ
 רעטסואװעב ךילמעיצ א ןעװעג טײצ ןײז ןיא זיא רע ;ש ט י ו ו א כ

 ־) 8. 11 /1. ת61נ6111. /(6106111107 8. £.. ח6ן>6111. (/!ז־ןכ., 1926).—51.

 53גז*ז. £15^69-/16106^1107. (!<3701173 11 001)1.710, 1(11. 25).
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 רעטרהעלעג רעטמהירעב רעד .גנוטאמארד ןוא רעלעטשטפירש רעשיםור
 .(לעקינײא ןײז ןעװעג זיא וואקינשטעמ וועל

 ףיוא טריגאער עינאלאק עשידיא רעגרוברעטעפ יד טאה יוזא יװ
 ־עג עשימרוטש יד זא ,טינ לעפײװצ ןײק זיא׳ם ? געט־רעבמעצעד יד
 עבראה ןוא ןעטסערא־ןעסאמ יד ,1825 רעבמעצעד ןעט־14 ןופ ןעשינהעש
 רעד ןעשיװצ ,טזומעג ןעבאה ,טגלאפעג ךאנרעד ןעבאה םאװ ,םעיםערפער
 ךיוא קורדנײא ןעקראטש א ןעכאמ ,ללכב גנורעקלעפעב רעגרוברעטעפ
 רימ ןעניפעג רעבא רעדײל .רעניואװנײא עשידיא עגיטראד יד ףיוא
 ־יא רעגרוברעטעפ יד ןעשיװצ ןעגנומיטש יד ןופ רופש ןײק טינ־ץיגרע
 רעבא זיא ,לאפוצ ןעכילקילג א קנאדא .געט עשימרוטש ענעי ןיא ןעד
 גנוטלאװרעפ־טפיוה עגילאמא יד) ״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ וױכרא ןיא
 ־וקאד רעשידיא א ןעבילברעפ (ײצילאפ רעשיטילאפ רעשיםור רעד ןופ
 יד וצ תוכײש עםיװעג א טאה ןוא גרוברעטעפ ןופ טמאטש םאװ ,טנעמ
 ,תמא ,טאה רעכלעװ ,ןעדיא א ןופ רע זיא ןעבירשעג .געט־רעבמעצעד
 ,טםואװעב יװ .טדאטשטפיוה רעשיסור רעד ןיא טבעלעג גידנעטש טינ
 ־רעטעפ ןופ ףירב עלא ,גנאל־טײצ א רעבמעצעד ןעט14 ן׳כאנ ןעמ טגעלפ
 זיא ערעדנא ןעשיװצ .ןעטלאהרעפ ךיוא זײװלײט ,ןערירטסולרעפ גרוב
 ־ נ י י ו ו ם ה ר ב א—ןעדיא א םענײא ןופ ףירב א ןעראװעג ןעטלאהרעפ
 רעדא סעדא ןיא טבעלעג גידנעטש רע טאה ,סיוא טזײװ׳ס יװ .ג ר ע ב
 טימ םינפא רע טאה טלעדנאהעג) רחסמ בעילוצ רעבא טגעלפ רע ,ןאמוא
 ןערהאפנא (״עילשלאבנאטם״ :רע טפור הרוחם יד—קאבאט ןעשיקרעט
 ־ראד ןעװעג רע זיא געט־רעבמעצעד יד ןיא דארג ןוא ,גרוברעטעפ ןײק
 ,אד םהיא ןעגנײרב רימ ןוא ,טנאסערעטניא רהעז זיא ףירב רעד .ןעט

 :גײלסיוא ןײז גידנערעדנע טשינ

 .825 ,רעבמעצעד ןעט18 ןעד ,ב׳׳פ
 גרעבנײװ ׳יעשי ה״ומ ׳לשומה ינברה ה״ה ידידי ינתח א״בל

 .אםעדאב ׳חת גרעבגײװ לחר ׳מ הללוהמה ותגוז יתבלו
 .רבעה ׳ד םױב ז״ח ןעט8 ןעד ןמ רקיה םכבתכמ יתלבק
 .ע״ח ןעט19 ןעד בתכנה י״נ קחצי יגבמ בירב א רגםומ ףוריצב
 טשינ טאה רהיא שאװ ןעבײרש רעײא ראפ רעײז ךײא קגאד ךיא
 המ .ןעבאה (שפנ תמגע) ג״ע ריטײװ ללאז איז יתגוזל טזאליג
 ןעבירשיג טשינ ךײא באה ךיא .ילע יהולומגת לכ דוע ׳הלא בישא
 ןכ רובעו .תושחל תעו .הבר םירקבל םישדח יכ ןהא ןעט11 ןופ
 1100 ךסה ילםױ ׳רל ע״ע ןיקישפא (טנאקעג) טשינ ךיא באה
 .רבעה עובשב יתלבקש יל חלשנה עילשלאבנאטסה דעב כ״ור
 ץיװרוה ילםױ ׳רה ידידיל טיםאפה לע טקישיג ךיא באה םױה ךא
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 בירב םעד ףוריצב דנוצא רעדנוזאב םהיא בײרש ןוא כ״ור 100 ךם
 .ל״נה ךםה ול יתחלשש הזמ

 י״נ קחצי ׳מ ינבל ןמואל טקישיג רעביא םױה באה ךיא
 רהיא שאװ בירב םעד ןוא ןעבירשיג רהימ טאה רע יחלעװ רעכיב
 אײב ךיא באה ףוריצבו /ד םױב יתלבקש טקישיג רעביא טאה
 שדח ריזײקה שאװ ז״ח ןעט14 ןעד ןופ טםעפינאמה טגײליג
 ־נאק טשרעפ שיורגה זא ,ןעבעגיג טאה ה״רי שטיװאלװאפ ײלאקיג
 ריזײק לאטיט םעד ןופ טגאזיג פא ךיז טאה שטיװאלװאפ ןיטגאטס
 .ריזײק ןײק ןײז טשינ רע ןהאק ץעזיג םעד ךאנ לײװ ןײז וצ
 שטיװאלװאפ ׳ײלאקינ ריזײקה לע ןירהאװשעג הפ טאה ןעמ נוא
 באה ךיא .אד ךיוא םכילצא העידי איד ןיוש זיא אמתסמ ,ה״רי
 יקעראפ יד ךיוא טסעפינאמ םעד ללאז רע זא ינבל ןעבירשיג
 ־נאטםנאק ריזײק ןעוױג זיא שע זא טקישעג רביא באה סאװ ןזאקא
 אײב ךיוא שאד רע ללאז ,םידחא מימי לע שטיװאלװאפ ןיט

 .תורוד ׳רודל ןורכזל ןײז ללאז שע ןעטלאה
 ןיטנאטםנאקמ בירב ןיטצעל םעד טגעײלעג םױה באה ךיא
 טריװגאקה לע הבושת ןעט8 ןעד בתכנה עישראװמ שטיװאלװאפ
 ריפאקינ קינטיװאם י״ע חלשנה באנאבאל ריטםיגומ ץיטסױ ןמ
 זא םיא ףיוא ןירהאװשיג ןוצרב טאה ןעמ זא ׳עידיהמ (ןיטיקינ)
 וצ. לאטיטה טריװגאקה לע ןעװיג ןבירשיג זיא ,ריזײק זיא רע
 ןעגיפע ןימהענ וצ טילאוױג טשינ רע טאה ,ריזײק זיא רע זא םהיא
 םהיא וצ לאטיטה ןעבירשיג ףיוא זיא םש לײװ טריװנאק םעד
 ךאנ לאהטיט םעד טימ ןינעג טשינ ךיז ןהאק רע ןיכליװ ,ריזײק
 טגירק ןעמ .טקישיג קירוצ טעקאפ םעד טאה ןוא ,ךאג ץעזיג םעד
 ןיגירק םהיא לעװ ךיא דלאב איװ .לארביא טשינ בירב םעד ךאנ
 י״שה לײװרעד קנאד ךיא ללכ באה ריטײװ .ןיקיש ךײא ךיא לעװ
 טעב ןוא שאד כ״ג ךײא ןופ רעה נוא דנוזיג ה״ב ןיב ךיא שאװ
 ךלקילג נוא דגוזיג טײז .רקיה םכמולשמ ןעבײרש וצ טיפא רהימ
 .. .גרעבגײװ םהרבא ׳יה ש״ודה ׳ריבא ץפחכ
 ־גאק טשרופ שיורגמ בירבה ןעגירקיג ךיא באה עגרה הז
 ןיבעג וצ פא הולמ םהיא באה ךיא .ןעטקורדיג ה״רי ןיטגאטס
 ןכל ,ןיבעג וצ פא םעד הרזחב ןוא הפ ןײז אצמנב טעװ שע ביוא
 ןעקיש קעװא םהיא נוא ןינעײל וצ רביא טעב ידידי ינתח ׳והא
 ןגײל אײב בירב םעד ללאז רע זא ןיבײרש םהיא גוא י״נ ינבל
 בוא נוא .תורודל ןורכזל טקישיג באה שאװ ןעריפאפ יגעי וצ
 ינבל ןעבײרש ךיא לעװ ,בירב םעד ןיבעג קירוצ ןיזומ לעװ ךיא

 ,יתחטבה ןכ יכ ,ןיקיש םהיא רהימ ללאז רע
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 (ליטעלב רעדנוזאב א ףיוא טגעלעגײב)
 ץיװרוה ףסױ ה״ומ ׳לפומה דיגנה ינברה ה״ה ידידיל

 .אסעדאב
 האמ ךם טיםאפה לע טקישיג םױה ךײא באה זא אנעדוהמ
 ,רבעה עובשב יתלבקש עילשילאבנאטםה ןובשח לע ׳נגיסא לבור
 טשינ ךײא באה נוא ,ל״נה ךסה תלבקמ ןײז וצ עידומ רימ טעב
 ןעװעג טשינ זיא שע לײװ נהא ןעט11 םעד ןופ ללכ ןיבירשיג
 א״בל בירב א הפ ךיא קיש תעכ קר ןעבײרש וצ רשוכה תעש ןײק
 ־אב ךיא בײרש םהיא .ןיבעג וצ פא םהיא טעב ,י״נ ידידי ינתח
 טשײװ רשפא ןוא ,ןילײצ רעד המתםמ ךײא טעװ רע עכלעװ ׳כיר
 ־אלװאפ ײלאקיג שדח רשײק ןיבאה רהימ זא רירפ ןיוש רהיא
 ןוא דנוזעג טײז ,ןיבײרש וצ ללכ ע״על באה רהעמ .ה״רי שטיװ

 .גרעבנײװ םהרבא ש״דה ובהוא ץפחכ ךילקילג
 וצ ךילביל טעב דגײרפ הטוג העללא ךיוא הדיגנה ותגוזל

 .ןיםירג

 טינ זיא םע טושפ יװ ,לעטעצ ןעטגעלעגײב םעד טימ ףירב רעד
 ־נאםערעטניא ןא טכיזניה רעשיראטסיה־רוטלוק ןיא זיא ,טלאהניא רעײז

 .טנעמוקאד רעט
 ןענײז דנאלסור ןיא ןעדיא יד זא ,ןענעכער וצ טנהעװעג ןענײז רימ
 ־לאפ גיטםײג ןעװעג טרעדנוהרהאי ןעט19 ןופ ןערהאי רע־50־40 יד זיב
 ןעבעל עשיםור םאד זא ,הביבס רעגימורא רעד ןופ טרעדנוזעגבא םאק
 ןעקעװרעד טינ ײז ײב טגעלפ ,דמערפ גידנעטשלאפ ןעװעג ײז ראפ זיא
 גנונײמ אזא סאד ,ראלק ןעזײװעב ףירב ס׳גרעבנײװ .סערעטניא םוש ןײק
 טינ טײװ זיא ףירב יד ןופ רעבײרש רעד .גיטכיר טולאסבא טשינ זיא
 ,רעלדנעה רעלעיצניװארפ א ,דיא רע׳טושפ א זיא רע ;״ליכשמ״ ןײק
 ־נופ ןוא .טכעלש סאד יא ,שיאערבעה בלאה ,שידיא בלאה טבײרש םאװ
 יד וצ םיורא טזיױו רע םערעטניא ןעגידנענערב א ראפ םאװ ,ןעגעװטםעד
 ןעסיורג םעד ןעשיװצ !דנאלםור ןיא ראפ ןעמוק עכלעװ ,ןעשינהעשעג
 טגנערדעג 1825 רעבמעצעד ןעט14 םעד ךיז ןעבאה םאװ ,ןעשנעמ םלוע
 טלעיפשעגבא ךיז טאה םע ואװ ,ץאלפ־סטאנעם םעד םורא ןעםאג יד ףיוא
 ראפרעד—ןעװעג סיװעג גרעבנײװ םהרבא רעזנוא זיא ,דנאטשפיוא רעד
 יוזא זיא רע ןעכלעװ טימ ,םינינע עשיטילאפ וצ םערעטניא רעד טריװאק
 ,ץלא םעדײא םוצ ףירב ם׳ניא ןעלהעצרעד וצ ןעװעג ןרעג טלאװ רע .לופ
 ־עד ןעט14 םעד גרוברעטעפ ןיא ןהעזעג ןעגיוא ענײז טימ טאה רע סאװ
 ןעצרוק א רונ טיג ןוא ,״תושחל תע״ זא ,טוג טסײװ סע רעבא ,רעבמעצ
 טימ ןענעגונעב סיװעג ךיז זומ רע .״הבר םירקבל םישדח״ :קנואװ
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 ־טימ ןופ ןעטלאהנײא טיג ךיז ןאק רע ןוא ,סעײג עלעיציפא ,״ע׳רשכ״
 —ץיװרוה ףסױ וצ לעטעצ־סטפעשעג ןעצרוק ןײז ןיא וליפא ײז ןעלײטוצ
 רע :רהעמבאנ .ןעשיגעהעשעג עגיטלאמעד יד ןופ רע זיא ןעמונעב יוזא
 םוצ בא ײז טקיש ןוא ןעזאקוא ןוא ןעטסעפינאמ עלא יד םאזגראז טבײלק
 טהימעב רע .״תורודל ןורכזל״ ןעטלאהעב ײז לאז רעגעי ,ןאמוא ןײק ןהוז
 יד ןעמוקעב וצ רעװש םהיא זיא םע זא ןוא ,ײז ןערינאיצקעלאק וצ ךיז
 ןײלא רע סאד) ןיטנאטסנאק טשריפםיורג םעד ןופ גנורעלקרע עטםואװעב
 םעד ןעמהעננא טשינ רעבירעד ןאק ןוא רעזײק א ראפ טינ ךיז טנעכער
 .זקע ןא רע טהײל — (לוטיט ןעכילרעזײק םעד טימ טאנעס ןופ טעקאפ
 טשינ םהיא טעװ סע ביוא ,קירוצ סע ןעבעגוצבא גנוגנידעב רעד טימ
 זיא גרעבנײװ :טראװ ןײא טימ .ראלפמעזקע רעדנא ןא ןעגירק וצ ןעגנילעג
 ־עהעשעג עשיטילאפ עשיסור יד טימ טריםערעטגיארעפ ךרוד ןוא ךרוד
 רע׳טושפ ,רעכילנהעװעג רעד ,רע זא ,ןעביולג וצ םיוק זיא סע .ןעשינ
 /׳גנורעלקפיוא״ ,״הלכשה״ וצ טינ תוכײש םוש ןײק טאה סאװ ,רעלדנעה
 טכוד ,רעגיטכיר .םהאנסיוא ןא ראג ןוא ראג טכיזגיה רעד ןיא ןײז לאז
 ־עב רעד ןעגעװ ןעגנולעטשראפ ערעזגוא זא ,ןעגנירד וצ ןײז טעװ ,ךיז
 ןענײז גנובעגמוא רעשיםור רעד וצ ןעדיא עגיטלאמעד יד ןופ גגוהיצ

 .יונעג םאקלאפ טשיג



 סיורא טינ רעיש זיא סאװ גנוטײצ עשידיא א
 קירוצ רהאי טרעדנוה טימ

 גיטכיװ א זיא 1812 רהאי ןיא דנאלםור ןײק גוצדלעפ ס׳ןאעלאפאנ
 ךײלגוצ רונ ,עיראטםיה רעשיםור־ןײמעגלא רעד ןיא רונ טינ לעטיפאק
 דאירעפ רעטשרע רעד .ןעדיא עשיםור יד ןופ עטכישעג רעד ןיא ךיוא
 זיא—קםנעלאמס ןעמונרעפ ןעבאה ןעזיוצנארפ יד זיב—געירק םעד ןופ
 ־ײדעב א ןעװעג ןענײז ןעדיא יד ואװ ,ןעםײר ןוא עטיל ןיא ןעמוקעגראפ
 ,רעשיטדעטש רעד ןופ םרעדנוזעב ,גנורעקלעפעב רעד ןופ לײט רעדנעט
 ןעטשער יד ואװ ,טקא רעטצעל ןײז ךיוא טלעיפשעגבא ךיז טאה אד ןוא
 ,קירוצ ןעפאלעג ןענײז ״ײמרא רעםיורג״ רענעזעװעג ס׳ןאעלאפאנ ןופ
 ,תמא .טכיל א יװ גידנעהעגסיוא ,טלעק ןוא רעגנוה ןופ גידנעמוקמוא
 טינ ןעדיא עשיסור יד ןעבאה ןעטכעפעג יד ןיא לײטנא ןעטקעריד ןײק
 ,ןעמהענ טשינ ךאנ טלאמעד ײז ןעמ טגעלפ ןעטאדלאס ןיא :ןעמונעג
 טימ טשרע ןעראװעג טרהיפעגנײא ײז ראפ זיא טכילפ־רעטילימ יד ןוא
 ־גײרא אליממ ןענײז ןעדיא יד רעבא .1827 רהאי ןיא ,רעטעפש רהאי 15
 ־רעפ ערעײז ןיא ןוא ןעדנעטשמוא־םגעירק יד ןיא ןעראװעג ןעגיוצעג
 רהאי ןיא ןעםײר ןוא עטיל ןעבאה לאמ ײװצ .ןעגלאפ עגיטראנעדיש
 ןײרא זיא ײמרא עשיזיוצנארפ יד תעב—ןברוח א טבעלעגרעביא 1812
 ןיא ןענײז ןעטשער עגיצניװ ערהיא ןעװ ,טלאמעד ןוא דגאלםור ןײק
 .קירוצ געװ ןעבלעזמעד טימ ןעטארטעגבא גנונעדראנוא ןוא שיגעלײא

 ־ירטנאק ןוא םעיציזיװקער ,ןעײרעביור ,תופרש עגילהעצנוא יד ןופ
 ךיז ןעבאה םאװ ,ןעטײהקנארק עשימעדיפע יד ןופ ךיוא יװ ,סעיצוב
 ־דאטש םלא ,ןעדיא ןענײז ,המחלמ רעד ךאנ דלאב טײרפשרעפ קראטש
 ןרעפיצ עיונעג ןײק .קלח ןעטכער א ןענאטשעגסיוא ,רעניואװנײא עשיט
 רעבא ;ןעגנאגרעד טשינ רעדײל ,ןעגײז ןעטסולרעפ עשידיא יד ןעגעװ
 םעד ךאנ דלאב ןענײז םאװ ,ןעלאירעטאמ עלעיציפא עגיצניװ יד ןופ

 רימ ןעמוקעב ,ןעראטאנרעבוג יד ךרוד ןעראװעג ןעבילקעגפיונוצ געירק
 ־רעביא טלאמעד ןעבאה ןעדיא סאװ ,ןעדײל יד ןעגעװ ףירגעב ןעםיװעג א
 ־עבאר) ןעײרעביור ךרוד טאה קםבעטיװ טדאטש יד ״ב .צ .טבעלעג
 (ןעקאזאק טפיוהרעד ,ןעטאדלאם עשיםור יא ,ןעזיוצנארפ יא ןעגעלפ ןעװ
 ״בור דנעזיוט טרעדנוה ןעביז טימ ןאילימ ןײא ךרע ןא קזיה טאהעג
 .בור ןאילימ א ןופ רעכעה ןעדיא וצ טרעהעגנא טאה עמום רעד ןופ ןוא

 ז6
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 געירק בױהנא םוצ טאה קםבעטיװ ןופ גנורעקלעפעב עשליבםנאמ יד
 ןופ ןוא תוגירה ןופ ;3389—ןעדיא ןירעד ,תושפנ 6708 ןעפארטעב
 .1204—ןעדיא ײז ןעשיװצ ,2415 ןעמוקעגמוא ןענײז עימעדיפע רעד
 ־עדנוזעב ןעלאירעטאמ עלעיציפא יד ןעטלאהטנע קסבעטיװ וצ עגונב רונ
 ־נא יד טגנאלעבנא סאװ ;תוקזיה עשידיא ןעגעװ לעיצעפם ןרעפיצ ער
 ,ןרעפיצ ענײמעגלא רונ רימ ןעבאה ,ןעדנעגעג עשיסײר־שיװטיל ערעד

 עיצראפארפ יד יװ רעבא יוזא .ןעדיא ןעגעװ קירבור רעדנוזעב א ןהא
 ןעטראד זיא גנורעקלעפעב רעשיטדעטש רענײמעגלא רעד וצ ןעדיא ןופ
 ־עגלא יד ןופ ךיוא ןעמ ןאק ,קםבעטיװ ןיא יװ עבלעזיד ךרע ןא ןעװעג
 יוזא .ןעטסולרעפ עשידיא יד ןעגעװ ןעגנירד רהעפעגנוא ןרעפיצ ענײמ
 ןאילימ 33 ןופ רעכעה טםולרעפ טאהעג .בוג רעװעליהאמ ,לשמל ,טאה
 —רענװאק ,600,000—דזעיוא רענליװ ,ןאילימ 29—.בוג רענדארג ,.בור
 ,תושפנ 4000 ןעמוקעגמוא ןענײז .בוג רענדארג ןיא .װ .זא .א ,233,000
 רעד ןופ לעטירד א—דזעיוא רעקארט ןיא ,2000—דזעיוא רעזלעט ןיא
 ־יאור גידנעטשלאפ ןענײז ךעלטדעטש עשידיא לײט א .גנורעקלעפעב
 ײז זיב ,ןערהאי רעגילדנהעצ רעביאראפ ןענײז םע ןוא .ןעראװעג טרינ

 (ג.ךיז וצ ןעמוקעג רעדיװ ןענײז
 טכארבעג המחלמ יד טאה תוקזיה עםיורג יד טימ ךײלגוצ ר£בא
 סרעדנוזעב ,ןעדיא לײט א ראפ .ןעגנורעדנע עוױטיזאפ עםיװעג ךיוא
 תוסנרפ ןוא ןעטפעשעג עײנ ןענאטשטנע ןענײז ,ןעטקגופ ערעםערג יד ןיא
 ־רעפ טימרעד ןוא ןעגנולײטבא־ײמרא ענעדעישרעפ ראפ ןעדאירדאפ—
 ךם א טגילײטעב ךיז ןעבאה םע עכלעװ ןיא ,ןעגײװצ־סלעדנאה ענעדגוב
 ־אטםיה רעשידיא רעד .עטלעטשעגנא רעדא רעמהענרעטנוא םלא ןעדיא
 ךאנ ןענײז ןערהאי־רעדניק עגײז ןיא סאװ ,ןיפ .י .ש ,ענליװ ןופ רעקיר
 /׳זיוצגארפ םעד״ ןעגעװ ןעגנורעניארע יד ןעװעג גידעבעל ןוא שירפ

 רעד קגאד א ןענײז ענליװ ןיא םירחום עשידיא לעיפ זא ,טגיטעטשעב
 ־םיוא קראטש לעדנאה רעד זיא ללכב זא ןוא ךײר ןעראװעג המחלמ

 (2.ןעםקאװעג
 םעד ןופ גנוקריװ עלערוטלוק יד ןעװעג זיא רעדנעטײדעב ךאנ

 ־עג ןעגײז םאװ ,רעקלעפ לעיפ יד ןופ רעהעטשראפ יד ןעשיװצ .געירק
 ךיוא ןעװעג ןענײז ,״ײמרא רעםיורג״ ס׳ןאעלאפאנ ןיא ןעטארטרעפ ןעװ
 ןעבאה ןעדיא .(ןעצניװארפ עשינײהר־שטײד יד ןופ ,סאזלע ןופ) ןעדיא

 ןעגעװ ךוב שיםוד רעזנוא ןיא .דעז םעד חבמ• ןרעפיצ ערעכילדהיפסיוא (ג
 -רעטעפי) 8 לעטיפאק ,ןעדיא עשיסור יד ןוא 1812 רהאי ןופ המחילמי רעד

 ♦(1912 ״ורוב
 ♦34 ♦ז ♦1860 ,ענליװ ♦הנמאנ הירק (2
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 עשידיא ץוחא .ןע־ויציפא ןעשיװצ יא ,ןעטאדלאס ןעשיװצ יא ןענופעג ךיז
 ־נארפ רעד סימ ןעמאזוצ דנאלםיוא ןופ ןעמוקעגנא ןענײז ,טײלסגעירק
 — ןעדנעגעג ענעדישרעפ ןופ םירחוס עשידיא ךיוא ײמרא רעשיזיוצ
 ־נעלסיוא להאצ יד .לג .ד .א ,ןעטנאטיקראמ ,רעלדנעה ,ןעטנארעפיל
 ןײק גוצדלעפ ם׳ןאעלאפאנ ןיא טגילײטעב ךיז ןעבאה םאװ ,ןעדיא עשיד
 ־רעפ זנוא ןעגיטעטשעב סאד .עגיצניװ ןײק טשינ ןעװעג זיא ,דנאלםור
 ןעגאמרעפ רימ עכלעװ ןעשיװצ ,געירק םעד ןעגעװ ןעראומעמ ענעדיש
 המחלמ רעד ןופ רעמענלײט ־ ן ע ד י א עכילטע ןופ ןעגנורעניארע וליפא
 יד ךיוא זנוא ןעזײװעב עבלעזסאד .(.א .א ןאמעל קחצי ,רעײמ בקעי)
 גגאל טינ ראג ןעבאה סאװ ,1812 רהאי ןעגעװ ןעגנולהעצרע עשידיא
 ־וגיפ ײז ןיא—.בוג רעקםבעטיװ ןוא רעוױלהאמ ןיא טרילוקריצ קירוצ
 ןופ רעלדנעה עשידיא ,ןעריציפא ,ןעטאדלאם עשידיא גידנעטש ןעריר
 ןעדיא יד ןעבעגעג לאמ ןעטשרע םוצ טאה טײצ־םגעירק יד .דנאלסױא
 ןוא עטנעהאנ א ןיא ןעמוק וצ טײקכילגעמ יד ןעםײר ןוא עטיל ןיא
 ענעדישרעפ .רעדירב עשידגעלסיוא ערעײז טימ גנורהירעב עטײרב
 ־פיוא טײצ ערעגנעל א ךיז ןעגעלפ ײמרא ם׳ןאעלאפאנ ןופ ןעגנולײטבא
 ןעטאדלאם עשידיא יד ;ךעלטדעטש ןוא טדעטש עשידיא ןיא ןעטלאה
 ־עלעג יד טאהעג ןעבאה ײז וצ טרעהעגנא ןעבאה סאװ ,ןעריציפא ןוא
 ךיוא ,טפאשטנאקעב ןעדיא עגיטראד יד טימ ןערהיפרעפ וצ טײהנעג
 ןעטקאפ וליפא טסואװעב ןענײז םע ;ןעגנודניברעפ עכילטפאשדנײרפ
 ־לאם עשידנעלםיוא טימ ןעראװעג ןעםאלשעג ןענײז עכלעװ ,םיכודיש ןופ
 ענעגנאפעג־םגעירק עשידיא גינעװ טינ ךיז ןעבאה םעד ץוחא .ןעטאד
 ערעדנא ;טדעטש עשידיא ןיא ןעטלאהעגפיוא גנאל־ןערהאי ןעטאדלאם
 ףיוא ןעבילברעפ ןעטראד ןענײז ײז םאד ,טבעלעגנײא יוזא ךיז ןעבאה
 ־שיװטיל יד ןעבאה רעדירב עשידנעלםיוא טימ רונ טשינ ןוא .גידנעטש
 ־עג טפא רהעז :ךיז ןעפערט וצ טײקכילגעמ יד טאהעג ןעדיא עשיסײר
 ־דלעפ ם׳נופ (ןעטםירק) רעמהענלײט יד ןופ ןעראומעמ יד ןיא רימ ןעניפ
 ־ראד טימ ןעשינעגעגעב ערעײז ןעגעװ ןעגנוקרעמעב דנאלםור ןײק גוצ
 ןיא טפאשנעגנאפעג רעײז טכארברעפ ןעבאה ײז ןופ לעיפ .ןעדיא עגיט
 יד .ןעדיא ײב טריטראװקעגנײא ןעװעג ןענײז ןוא ןעםײר רעדא עטיל
 ־ערעטניארעפ ךיז ןעבאה םיריוטקאד ןוא ןעריציפא יד ןופ ערעטעדליבעג
 ךיז ןענעקעב רעטנעהענ טבורפעג ןוא ןעבעל ןעשידיא םעד טימ טרים
 ,רעװש טינ םרעדנוזעב ןעװעג םע זיא ןעשטײד יד ראפ ;םהיא טימ
 ־רעפ רעגינעװ רעדא רהעמ ןעװעג ײז ראפ זיא ךארפש עשידיא יד לײװ
 לעיפ עקאט רימ ןעניפעג ןעראומעמ עשטײד לײט א ןיא .ךילדנעטש
 ,ןעםײר ןוא עטיל ןיא ןעדיא יד ןופ טרא־סנעבעל רעד ןעגעװ ןעגנוקרעמעב
 ־עב ,םיגהנמ ערעײז ןעגעװ ,רעגײטש ןעכילזיוה ,ךארפש רעײז ןעגעװ
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 ־עקעב וצ טבוזעג ןעבאה רעדנעלםיוא יד ביוא .װ .זא ןוא ןעגנוגיטפעש
 ־עלעג יד טאהעג ךיוא אליממ ערעטצעל יד ןעבאה ,ןעדיא טימ ךיז ןענ
 ־נעהענ ןיא ןעטערט וצ וליפא רונ ײז ןעטכאבאעב וצ רונ טינ טײהנעג
 געירק רעד :טראװ ןײא טימ .םינכש עײנ ערעײז טימ ןעגגוהיצעב ערעט
 ־עגבא רענעי ןופ ןעדיא עשיםור יד ןעגיוצעגםיורא טאה 1812 רהאי ןופ
 ןעגעלפ ײז .טבעלעג רעהא זיב ןעבאה ײז רעכלעװ ןיא ,טײקטרעדנוז
 ,רעקלעפ ענעדישרעפ יד ןופ רעהעטשראפ טימ גנורהירעב ןיא ןעמוק
 לעיפ טימ ןוא ,״ײמרא רעםיורג״ רעד ןיא טגילײטעב ךיז ןעבאה םאװ
 ־מוא רעײז קנאד א ,ךיז ןעדײרפיונוצ טגאקעג וליפא ײז ןעבאה ײז ןופ
 טימ ךיז ןענעקעב וצ טײקכילגעמ יד טאהעג ןעבאה ײז ;ךארפש־סגנאג
 םאקלאפ ,עײנ ,ןעטיז עדמערפ ןעטכאבאעב ,רעדירבטימ עשידנעלסיוא
 ךיוא ןעװ ,יד טא ןיא .ןעגנוהיצעב ןוא ןעמראפ־םנעבעל עטסואװעבנוא
 ־ראװרעפ זיא םאװ ,עפארײא קיטש םעד טימ טפאשטנאקעב עגילײװצרוק
 גנוקריװ א ןעבאה טזומעג אליממ טאה ,םוחת ןעשידיא ןיא ןעראװעג ןעפ
 טאה יז ;טדעטש ערעסערג יד ןיא םרעדנוזעב ,ןעדיא עשיםור יד ףיוא
 ־עגעג ײז ,טנאזיראה ןעגיטםײג רעײז טרעטײרברעפ סאמ רעסיװעג א ןיא
 ־ינעפרעדעב ,ןעסערעטניא עײנ ײז ײב ןעפורעגסיורא ,תוגשה עײנ ןעב

 .ןעגנובערטש ןוא ןעש
 ךאנ דלאב םאװ ,ךאז עגילעפוצ ןײק טשינ םיואכרוד אזלא זיא סע
 קנאדעג רעד ןענאטשטנע עגליװ ןיא זיא ,1813 רהאי ןיא ,געירק םעד
 ןופ םיטרפ יד (*.ג נוטייצ עשידיא אאד ןעדנירג ןעגעװ
 וצ גירעביא טינ רעבירעד זיא םע .טסואװעב גינעװ ןענײז ךאז רעד
 ןעטשרע םעד ןעגעװ ןעגאמראפ רימ סאװ ,ןעלאירעטאמ־וױכרא יד ןעגנײרב

 (י.דנאלסור ןיא טאלב שידיא א ןעפאשעב וצ בורפ
 יד ןוא ,1813 רהאי ןיא ןענאטשטנע ןאלפ רעד זיא ,טגאזעג יװ
 .טירט עשיטקארפ עגיטיונ יד ןעמונעגראפ דלאב ןעבאה רעוהטפיוא
 ־הכולמ יד ןיא .םעד ןעגעװ תועידי ערעיונעג םוש ןײק אטיג ןענײז רעדײל
 חכמ זיא םאװ ,השקב ע ט י י ו ו צ יד רונ ןעבילברעפ זיא ןעוױכרא
 ,1817 רהאי ןיא ,רעטעפש רהאי רעיפ טימ ןעראװעג טגנאלרעד םעד
 ־ײצילאפ רעד טאה 1818 רהאי ןיא זא ,טנהאמרעד טרעװ ײברעד ןוא
 טראפאר א ןעט1 םעד רעדנאסקעלא רעזײק םעד טלעטשעגוצ רעטםינימ
 גנוטײצ א ןעבעגוצסיורא ענליװ ןיא ןעדיא יד ןופ גנאלרעפ םעד ןעגעװ״
 ףױרעד טאה רעזײק רעד ;(שידיא ףיוא .ה .ד) ״ךארפש רעײז ףיוא

 ״ןעבעל םאד״ םאלבגאט ןיא םעד ןעגעװ דעקיטרא ס׳נעסעה .י העז (ג

 .86 .מיונ ,1906 (״דנײרפי רעד״)

 .10404 .מונ ,224 .ק ,םוירעטסיינימ-סננודליב ןופ וױכרא (*
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 להק רענליװ זא ,גנוגנידעב רעד טימ רעבא״ ,גנוגיליװעב ןײז ןעבעגעג
 רעד ןיא ךיז ןעלאז סע ,טײקכילטראװטנארעפ יד ךיז ףיוא ןעמהענ לאז
 עגיצגיװ יד ןענײז םאד /׳ןעכאז עגיסאפנוא ןײק ןעקורד טינ גגוטײצ

 רעד זיא יצ .טקעיארפ םעד ןעגעװ ןעבאה רימ סאװ ,תועידי עלעיציפא
 ,גנוטײצ א ןופ גנודגירג רעד ןעגעג לעיפיצנירפ ןעװעג להק רענליװ
 ־רעפ־רוזנעצ יד ךיז ףיוא ןעמהענ וצ טאהעג ארומ רונ טאה רע רעדא
 להק ךיז טאה סלאפנעלא ;טיג רימ ןעםיױו סאד ,טײקכילטראװטנא

 .ןעראװעג טשינראג ןאד זיא ךאז רעד ןופ ןוא ,טגאזעגבא
 ־טראפ ןוא הטומ םעד ןעראלרעפ טינ ןעבאה רעוהטפיוא יד רעבא
 ־עג טײצ ערעגנעל א םינפא ןעבאה ײז .ןעגנוהימעב ערעײז טצעזעג
 ־וקעב ןוא עיצארטסינימדא רעגיטרא רעד טימ ןעגנולדנאהרעטנוא טרהיפ
 רענליװ רעד טאה 1817 רהאי ןיא .עציטש עשילאראמ רהיא ןופ ןעמ
 ־עלראם ,השקב עײנ רעײז םױרעטםינימ ןיא טלעטשעגוצ ראטאגרעבוג
 טרירוזנעצ לאז גנוטײצ יד זא ,ןעמאנ רעײז ןיא ײברעד לאמ םאד גידגעג
 ןיא טאה ןעטײצ ענעי ןיא .גנונדרא רענײמעגלא רעד טיול ןערעװ
 ןופ םינינע יד רעביא גנוטלאװרעפ יד ללכב ןוא רוזנעצ יד דנאלםור
 טרהיפעג טגעלפ ןוא םױרעטםינימ־סגנודליב םוצ טרעהעגנא עסערפ רעד
 ־קע טאה טעטיזרעוױנוא ןעדעי ײב—ןעטעטיזרעוױנוא יד ךרוד ןערעװ

 השקב יד .ןעראסעפארפ ןופ טעטימאק־רוזנעצ רעדנוזעב א טריטסיז
 ןיא ןעראװעג טריטקעיארפ זיא םאװ ,גגוטײצ רעשידיא רעד ןעגעװ
 טגיטכעמלאפעב טאה רענעי ןוא ,טאר־ןעראטםיגימ ןיא רעבירא זיא ,ענליװ
 יד רעיונעג ןעטכארטעב וצ ,ןיצילאג טשריפ ,רעטםיגימ־םגנודליב םעד
 ןופ ראטארוק םוצ טקישעגבא ןיצילאג טאה 1817 יאמ ןעט8 םעד .ךאז
 ,יקםיראטראשט םאדא טשריפ ,טעטיזרעוױנוא ןוא ןאיאר־סגגודליב רענליװ
 ־קעיארפ יד ןערירוזנעצ טעטיזרעוױנוא רענליװ ןאק יצ :עגארפנא ןא

 ?גנוטײצ עשידיא עטריט
 םעד טרעפטנעעג יקסיראטראשט טשריפ טאה 1817 ילוי ןעט16 םעד
 ןעשיװצ ,תמא ,טרעװ טעטיזרעוױנוא רענליװ ןיא זא ,רעטםינימ־סגנודליב
 ןענײז םע ןוא ,ךארפש עשיאערבעה יד ןעגארטעגראפ םידומל ערעדנא
 ךארפש יד רעבא״ .שיאערבעה ןענרעל םאװ ,ןעטנעדוטס ערערהעמ ןאראפ
 —ראטארוק רענליװ רעד רעטיױו טרהעלקרע—לארשי קלאפ ןעטלא ם׳נופ
 סאװ ןוא ,״ךארפש עשיאערבעה עטרהעלעג יד״ :ןײמעגלא ךיז טפור סאװ
 ־רעטנוא ,עיגילער רעײז ןופ קרעװ־טפיוה יד טסאפרעפ ןענײז רהיא ףיוא
 םע רעכלעװ ףיוא ,ךארפש־סגנאגמוא רעגעי ןופ טולאסבא ךיז טדײש
 זיא דישרעטנוא רעד .ןעדיא עשיליופ יד טציא ןעבײרש ןוא ןעדײר
 טינ טאה ןעמ עכלעװ ,ןעיורפ יד ןוא ןומה רעשידיא רעד זא ,סיורג יוזא
 ןענײז סאװ ,תוליפת יד טינ וליפא ןעהעטשרעפ ,שיאערבעה טנערעלעג
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 ,זעטסירק עטרהעלעג יד :טרהעקרעפ ןוא ;ךארפש רענעי ףיוא טםאפרעפ
 ,טאד טינ ןיטולחל ןעהעטשרעפ ,שיאערבעה ןיא טנעוואהעב ןענײז םאװ
 ךארפש רעגיטציא רעד ףיוא טדערעג רעדא ןעבירשעג טרעװ׳ם םאװ
 ןעװ זא ,טרהעלקרע רימ טאה טעטיזרעוױנוא רענליװ ...ןעדיא יד ןופ
 ,שידיא ףיוא טסאפרעפ זיא םאװ ,קרעװ א ןעטכארטעב וצ םיוא טמוק סע
 ־ארטפיואעב רונ יװ ,הרירב רעדנא ןײק טינ טעטימאק־רוזנעצ רעד טאה
 גנוצעזרעביא א ןעכאמ ןוא םע ןענעײל וצ ןעדיא ןעגיםעלרעפוצ א ןעג
 ןײז ףיוא ןעזאלרעפ גידנעטשלאפ ךיז זומ טעטימאק רעד ןוא ,ןופרעד
 ןימ אזא םאד ,ץנעלעםקע רעײא ןערעלקרע טיג ךיורב ךיא .ןעםיװעג
 םאד זא ןוא ,רעכיז דנעגינעגנוא ,טדערעג סנעטםגינעװ ,זיא רודעצארפ

 .״ווזנעצ :ןעמאנ מעד טינ טנעידרעפ
 יד ןעבארגעב וצ ידכ ,גונעג םאקלאפ ןעװעג סאד זיא ךילטנעגײא

 ־רע עבלעזיד—גגוטײצ עשידיא א ףיוא שינביולרע רעד ןעגעװ השקב
 .ןעראװעג ןעבעגעג לעיפיצגירפ 1813 רהאי ןיא זיא עכלעװ ,שינביול
 ־כעט־ןײר םעד טימ טנעגונעב טיג ךיז טאה יקסיראטראשט טשריפ רעבא
 טאה רע ןוא ,ןעזיװעגגא טשראקא טאה רע ןעכלעװ ףיוא ,וױטאמ ןעשינ
 ףיוא עגארפ יד טלעטשעג רעטםינימ םוצ ןעבײרש ןעגידרעטײװ ןײז ןיא
 ןעגעלעג זיא תושקב רענליװ עדײב יד ןעשיװצ .ןעדאב ןעלעיפיצנירפ א
 ןיא ןענײז טײצ רעצרוק רעד ראפ רעבא ,רהאי רעיפ רונ ןופ ךשמ א
 ־יגער רעגײמעגלא רעד ןיא ןעגנורעדגע עםיורג ןעמוקעגראפ דנאלםור
 טגידגערעפ ךילצנעג ךיז טאה 1813 רהאי םעד טימ .קיטילאפ־םגגור
 ןעגעװ טמיורטעג טאה רע ואװ ,םזילארעביל ס׳רעדנאסקעלא ןופ טײצ יד
 טאה ןא טציא ןופ .עיצוטיטםנאק וליפא ןוא טײהײרפ ,ןעמראפער־דנורג
 ־נא ךיז טאה סע ןוא ,תומולח עכילדנעגױ ענײז ןופ טגאזעגפא ךיז רע
 עפעיט יד .עיצקאער רעשיטילאפ ןופ דאירעפ רערעטסניפ א ןעביוהעג
 ,ךיז טאה ערעפסאמטא רעשיטילאפ רענײמעגלא רעד ןיא גנורעדנע
 .ןעדיא וצ גגוהיצעב רעד ףיוא ךיוא טלעגיפשעגבא ,ךילדנעטשרעפטםבלעז
 זיא סע ןעװ ,םזילארעביל ס׳רעדנאסקעלא ןופ טײצ־גנילהירפ רעד ןיא
 ־ײבראוצםיוא ףיוא טעטימאק־סגנוריגער רעדנוזעב א ןעראװעג ןעפאשעב
 ,טראפער ןײז ןיא טעטימאק רעד טאה ,ןעדיא ןעגעװ ץעזעג־דנורג א ןעט
 ןעקנאדעג עניוזא טגאזעגםיורא ,רעזײק םעד טלעטשעגוצ טאה רע ןעכלעװ
 ־ער״ :״םראפער רעשידיא״ רעד ןופ רעטקאראכ ןעגיטיונ םעד ןעגעװ
 ללכב ןעבאה ,טכאמ־םגנוריגער ךרוד טרהיפעגכרוד ןערעװ סאװ ,ןעמראפ
 ,טלאמעד ײז ןענײז גיהעפ־סגנוקריװ גינעװ סרעדגוזעב ןוא ,טינ טפאה ןײק

 ןעטיז עטלעצראװעגנײא ףעיט ןעגעג ןעטײרטש וצ טאה גנוריגער יד ןעװ
 ןערהיפ ןעדיא יד ןעמ ןאק ץלא ןופ רעםעב ןוא רערעכיז ...ןעטכיזנא ןוא
 םענעגײא רעײז וצ געװ מעד ײז ראפ גידנעגעפעפיוא רוג ,טירשראפ םוצ
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 ןופ גידנעטײזעב ,גנאג רעײז סנעטײװ רעד ןופ גידנעטכאבאעב ,ןעצונ
 םוש ןײק ײברעד גידנעדנעװנא טשינ ןוא ,ןעגנורעטש עלא געװ רעײז
 ,םוטעמוא . . . טײהײרפ רהעמ םאװ ,טאברעפ רעגינעװ םאװ .טלאװעג
 ןוא ןעגנונדרארעפ ךרוד ןעקריװ ןעבורפ ךיז ןעגעלפ ןעגנוריגער יד ואװ
 טאה סאװ ,גלאפרע רעטשרמולכ א רונ ןעמוקםיורא טגעלפ ,ןעלהעפעב
 םוא ...ןעדנואװשרעפ ןעכיג ןיא זיא ןוא ןעדאב ןעטםעפ ןײק טאהעג טינ
 ־עב דלימ ןופ ןעלטימ רוג ןעדגעװנא ןעמ ףראד ,ןעדיא יד ןעדליב וצ
 רונ ןעגיטײזעב .טײקגיטעהט־טםבלעז רעײז ןעקעװרעד ,ײז ןרעטםײג
 םאװ ןוא גנוריגער רעד ןא טקעריד ךיז ןעדנעװ םאװ ,ןעגנורעטש ענעי

 (*...״!ןעדניװשרעפ ןײלא ךיז ןופ טינ ןענאק
 טײװ רהעז ןיוש ןעװעג ןעזײרק עלעיציפא יד ןיא ןעמ זיא טציא
 טאטשנא .עגארפ־ןעדיא רעד וצ עגונב ןעטכיזנא עלארעביל עניוזא ןופ
 ,עגירעהפיואגוא ןופ קיטילאפ יד טשרעהעג טאה /׳גנורעטסײגעב עדלימ״
 ןוא .ןעצנעדנעט עשירענאיםימ ןוא םעיםערפער ,ןעגנוצעגערגעב עבראה
 ,טאה םע טפירשרעטנוא םעמעװ ,יקםיראטראשט טשריפ רעבלעזרעד

 טשראקא ןעבאה רימ סאװ ,טראפער םעד ףיוא טרירוגיפ ,ערעדנא ןשיװצ
 טאה רע יװ םעדכאג .םירובד ערעדנא ראג טציא ןיוש טדער ,טריטיצ
 רענליװ רעד ןעכלעװ בעילוצ ,וױטאמ ןעשינכעט םעד ףיוא ןעזיװעגנא
 ןערירוזנעצ זיא גירעהעג יװ דנאטשמיא ןעװעג טינ טלאװ טעטיזרעוױנוא
 רעטםינימ םוצ ףעירב ןײז ןיא רעטײװ רע טבײרש ,גנוטײצ עשידיא א
 רעד ײב ךאנ ןעבעגוצ וצ טכילפ ןײמ ראפ טלאה ךיא״ :םעדנעגלאפ
 יד ןעדיא ראפ ןרעגנירגרעפ וצ טאטשנא ,טכוד רימ יװ זא ,טײהנעגעלעג
 ןופ ןעכאמ ןוא ךארפש רעײז ןא טסעפ ךיז ןעטלאה וצ טײקכילגעמ
 טפראדעב רעכיג ,טרהעקרעפ ,ןעמ טלאװ ,ךיורבעג ןרעטײרב א רהיא
 רהיא טימ ךיז ןעצוגעב וצ ןוא ךארפש־דנאל יד ןענרעל וצ ןעגניװצ ײז
 יד ,ךײרלהאצ רהעז ןענײז ײז .גנאגמוא־םנעבעל ןעשיטקארפ ם׳ניא
 רעד וצ עיצראפארפ םוש א ןהא ךיז טרעסערגרעפ גנורעקלעפעב עשידיא
 שטאכ ,ןעבעל גילעזמירא ןא רהעז ײז ןערהיפ בור׳ם ןוא ,רעגירעביא
 טימ טינ םיואכרוד ןעמיטש הנױח ךיז ראפ ןעפאש ןופ ןעלטימ ערעײז
 רעײז טימ ךיוא יװ ,גנורעקלעפעב רעגימורא רעד ןופ םערגארפ םעד
 ערעײז ןא טםעפ ךאז רעדיװטעי ןיא ךיז גידנעטלאה .ןעצונ םענעגײא
 רעײז ןופ ןעײרפעב טינ ךיז ײז ןענעק ,ןעטײהגהעװעג ןוא םיגהנמ עטלא
 ,ץלא וצ טפאשדנײפ א ײז ײב טפאשעב ערעטצעל יד ;טײהנעםיװנוא
 .טײקטרעדנוזעגבא עבראה רעײז טגיטםעפעב ןוא ,שידיא טיג זיא סאװ

 6) ^סז^מס^ממרכ. 1407. ע£ן)078. מג1מ. ^16אס2מ£])3 1, ׳ז. 1, מן>מ.ז1ס>מ.
 83 1£7> 7^88^ 2־סמ.



 23 וײרי־* רזויאי טדיןדגרזו טימ גגוטײצ יןיטידיע!יגונריטןרזןיאדפ א

 ןעמ טלאװ ,זײרק םענעטלאשרעפ םעד טא ןופ ײז ןערהיפוצםיורא םוא
 ־רעפ ךיז ןעלאז ײז ,עגאל אזא ןיא ײז ןעלעטש ןעװאורפ טפראדעב ךיז
 ־עקלעפעב רעגימורא רעד ןופ םעיםעפארפ עכילנהעװעג יד טימ ןעמהענ
 ־נעהעגרעד רהעמ .ךארפש רהיא טימ ןעצונעב ךיז ןעלאז ײז ןוא גנור
 ערעײז ןופ ךיז ןעײרפעב ןאד טנאקעג ײז ןעטלאװ ,ןעטםירק יד וצ טרעט
 ,ןורםח־טפיוה רעײז זיא סאװ ,טײקגיריג יד ןעפראװקעװא ,םנעביולגרעבא
 לאראמ יד ןעמהענעב וצ ידכ ,עפוטש רעגיטיונ רעד וצ ךיז ןעביוהרעד ןוא
 עכילקריװ רעײז ןעביוהנא ךיז טעװ ןענאד ןופ טא ,עיגילער רעזנוא ןופ
 ראפ ןאק ,טפאשלעזעג רעד ןופ דנאטשוצ ןעגיטציא םײב םיראװ ,גנודליב
 רונ יװ ,עיצאזילױױצ ןוא רוטלוק ןײק ןײז טינ עפארײא ןיא קלאפ א
 םעד ךרוד ןוא לאראמ ר ע כ י ל ט ם י ר ק רעד ןופ ןעניז םעד ןיא
 רעקלעפ עטעדליבעג יד ןעבאה םהיא רונ םאװ ,םוהטגעטםירק

 ...״םערגארפ רעײז ןעקנאדרעפ וצ
 ־סגנודליב רעד טאה ,רעפטנע ם׳יקםיראטראשט ףיוא ךיז גידנעציטש
 םעד טלײהטעגטימ 1817 טםוגיוא ןעט18 םעד ןיצילאג טשריפ רעטםינימ
 ןײק טיג טגאמרעפ טעטימאק־רוזנעצ רענליװ רעד זא ,טאר־ןעראטםיגימ
 ־עד״ .ךארפש רעשידיא רעד טימ טנאקעב ןײז ןעלאז סאװ ,רעדילגטימ
 — גנונײמ ןײז טגאזעגסיורא ןיצילאג טאה — ןײא ךיוא ךיא ןיפעג רעביר
 ףיוא ןעגעלוצפיורא דנעסאפ טשינ ןוא םעװקעבנוא ןעװעג טלאװ םע םאד
 ,״גנוטײצ עשידיא א ראפ טײקכילטראװטגארעפ יד טעטיזרעוױנוא רענליװ
 טנאקעג טיג ןיוש טאה טפנוקסיוא ןימ אזא ךאנ םאד ,ךיז טהעטשרעפ׳ם
 שיגביולרע ןײק ןוא ,השקב רענליװ יד ןעגידירפעב ןעגעװ דײר ןײק ןײז

 .ןעראװעג ןעבעגעג טינ זיא גנוטײצ יד ןעדגירג ףיוא
 ־עב ןעגעװ טקעיארפ םעד ןופ רעוהטפיוא יד ןעװעג ןענײז רעװ
 ןײק םעד ןעגעװ ןענײז רעדײל ?גנוטײצ עשידיא א ענליװ ןיא ןעפאש
 טינ ןעסײװ רימ .ןעבילברעפ טינ ןעטנעמוקאד יד ןיא תועידי עיוגעג
 עטשרע יד ןעבירשעגרעטנוא ןעבאה סאװ ,ןענאזרעפ ענעי ןופ ןעמענ יד
 חכמ טרעװ ,טגאזעג ןיוש ןעבאה רימ יװ ;(1813 רהאי ןופ) השקב
 ־עג טגנאלרעד זיא סאװ ,השקב רעטײװצ רעד ןיא טנהאמרעד טינ רהיא
 לאמ םאד ךי׳יז סע טלעדנאה רהיא ןיא .רעטעפש רהאי רעיפ טימ ןעראװ
 א ןעבעגוצםיורא ,ןאמײג רעב רעקורד רענליװ םעד ןעביולרע ןעגעװ
 רענליװ עגילאמא יד ןעגעװ לעקיטרא ׳נא ם׳ןאק .פ ןיא .גנוטײצ עשידיא
 ־ײנ ןעגעװ םיטרפ עטנאםערעטניא עגינײא רימ ןעניפעג ןעײרעקורד
 רעד טקורדעגבא ןעװעג 1823 רהאי ןיא זיא ײרעקורד ןײז ןיא :ןע׳ןאמ
 קרעװ יד ןעבעגעגסיורא ךיוא טאה רע ;״סדנוקה רפס״ רעטםואװעב
 ,םיוא טזיױו םע יװ .יקצאבמערט װאלסינאטם טעאפ ןעשיליופ ם׳נופ
 ךיז טניפעג ןעמאג ןײז—םיליכשמ רענליװ יד וצ טרעהעגנא ןאמײג טאה
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 ךרד״ ךוברעטרעװ ןעשטײד־שיאערבעה ן׳פױא ןעטנארעמונערפ יד ןעשיװצ
 (*.1826 רהאי ןיא ענליװ ןיא ןענישרע זיא סאװ /׳הלולם

 ,רעכילרעסיוא רעד רונ רעדא ןעװעג ןאמײנ רעבא זיא ךילנײשראװ
 רעדא ,גנוטײצ רעד ןעגעװ ןאלפ םעד ןופ רעטערטרעפ רעלעיציפא ןײר
 ־רעטנוא אזא ךאד זיא גגוטײצ א .רעוהטפיוא יד ןופ רענייא זיולב
 ־אפ ןוא ןאזרעפ ןײא ךרוד ןערעװ טכילקריװרעפ טינ ןאק םאװ ,גנומהענ
 .ןעשנעמ עפורג רעסיװעג א ןופ טײברא עטגינײאעג יד אליממ טרעד
 ־ורד םעד רעטניה ןענאטשעג ןענײז םאװ ,ענעי ןעװעג ךילמענ ןענײז רעװ
 יד ןיא זיא מעד ןעגעװ — ,םהיא טימ הײר ןײא ןיא רעדא ןאמײנ רעק
 זא ,ךילגעמ זיא םע .ןעבילברעפ טינ רכז ןײק ןעלאירעטאמ עלעיציפא
 ,רעטעפש רהאי עכילטע טימ טאה סאװ ,עפורג עבלעזיד ןעװעג זיא םאד
 לוש עטרימראפער א ענליװ ןיא ןעדנירג טעראטםעג ךיז ,1820 רהאי ןיא
 ן׳טימ ןעגנולדנאהרעפ םעד ןעגעװ טרהיפעג ןוא רעדניק עשידיא ראפ
 רענליװ ןופ וױכרא ם׳ניא ךיז טגיפעג םעד חכמ ;טעטיזרעװינוא רענליװ
 ־ושז ראסעפארפ ןופ ןעטפירשרעטנוא יד טימ טנעמוקאד א ןאיאר־רהעל
 ,ן א ס נ ע ז א ר ףםױ ןיצידעמ ןופ טאדידגאק :ןעדיא ײװצ ןוא יקםװאק
 ןעװעג טינ רעבא ןעגײז סע רעװ (י.ן א ד ר א ג םהרבא לאכימ ןוא
 םלאפנעלא זיא םנײא ,גנוטײצ רעד ןעגעװ ןאלפ םעד ןופ רעוהטפיוא יד
 ־ראפ עפורג רעד וצ טגנאלעב ןעבאה ײז :ראלק ןוא טפאהלעפיױוצנוא
 ־רוטלוק ןופ זיא םע ןוא .״םיליכשמ״ ,״רענילרעב״ — עגעטירשעג
 טריטקעיארפ ןעבאה ײז סאװ ,טנאסערעטניא טקנופדגאטש ןעשיראטםיה

 .ש י ד י א ןיא דארג גגוטײצ א ןעבעגוצםױרא

 סי׳זאק דיוא העז .169 .ז ,1 .מונ ,6 .ב ,״רעטעלב-אװײ״ זיא ׳ואק •פ׳ (6
 —סיפדס רעשידיא רענליװ א״ :שטיװעקצימ ןוא ןאמייג רעב זעגעװ לעקיטרא

 זעט-28 ,עשראװ ,״טנעמאמ׳ רעד״:—״ז׳שיטיװעקצימ ןופ רעבענםיורא רעטשרע רעד
 .1934 רעבטיעצעד

 ןהכ .פ טאה לוש רעד טא ןופ טקעיארפ םעד ןעגעװ םיטרפי ענינ״אי /
 ננולייטבא רענליוו רעד ןופ טכירעב םוצ ענאל״ב רעד ןיא טכילטנעפערעפ
 .(1915 ,ענליװ) 114—105 .ז ,1914—1909 ןערהאי יד ראפי ״הלכשה יציפמ״



 ענלױו ןיא ״ץענאװזאמאס״ רעשידיא א
 ןא ךיז ןעביג ןוא ךיז ןעלעטשרעפ םאוו ,רעראגבא ןוא רעגיירטעב
 ־אמאם״ ענעפורעג יוזא יד — ןעטײקכילנעזרעפ עטםואװעב ערעדנא ראפ
 רעד ןיא ןענעגעגעב רימ םאװ ,גנונײשרע אזא זיא סאד — ,״סעצנאװז
 עטײװ ראג ןיא ךיז גידנעפעיטרעפ טינ .ןא גנאל ןופ עטכישעג־טלעװ
 ־אלראש הײר רעצנאג א ןעגעװ ןענהאמרעד ,לשמל ,ןעמ ןאק ,ןעטײצ
 םעד ןאעלאפאנ ראפ ןעבעגעגנא ךײרקנארפ ןיא ךיז ןעבאה מאװ ,סענאט
 .״םעצנאװזאמאס״ לעיפ טאהעג ךיוא טאה דנאלםור .רעדניק םנעטשרע

 טלעטשרעפ ךיז טאה םאװ ,װעיפערטא יראגירג ןענײז טםואװעב םרעדנוזעב
 ןעראװעג וליפא זיא ןוא ירטימיד רעגלאפנהארט ןעטע׳גרה׳רעד םעד ראפ
 ,װאשטאגופ ןאילעמעי רעדא ןראצ רעשיםור רעד טײצ עצרוק א ףיוא
 ־רעד ם׳רעטײװצ רעד ענירעטאקעי ראפ טרעלקרע ךיז טאה רעכלעװ
 ןעגיטולב א ןעפורעגםיורא ןוא — ןעטירד םעד רטאיפ — ןאמ ןעטקיטש
 עטצעל יד ןיא ראג ךיז ןעבאה םנירעגירטעב גינעװ טינ .דנאטשפױא
 ןעבאה עכלעװ ,רעטכעט סנעטײװצ םעד יאלאקינ ראפ ןעבעגעגנא ןערהאי
 עשיםור עצנאג יד ןעװ ,םעקיװעשלאב יד ןופ טעװעטארעג טשרמולכ ךיז

 .גרובנירעטאקעי ןיא ןעראװעג ןעםאשרעד זיא עילימאפ עכילרעזײק
 ־אה רימ .רעראנפא עכלעזא ןעדיא ײב ךיוא ןעבאה טלהעפעג טינ

 עטשרמולכ ערעײז רעדא םיחישמ ,םיאיבנ עשלאפ גונעג טגאמרעפ ןעב
 ןוא קנארפ בקעי ,יבצ יתבש ,לעיפשײב םוצ) רעטערטרעפ ןוא םיחילש

 .(ערעדנא ךאנ
 קירוצ רהאי טרעדנוה טימ יװ רהעמ זיא עטכישעג עװאקישט א
 טרעדורעגפיוא טאה ״ץענאװזאמאם״ אזא רענײא ואװ ,ענליװ ןיא ןהעשעג
 ־רעפ ןיא ,טדאטש עצנאג יד ןעטלאהעג ןוא גנורעקלעפעב עשידיא יד
 ,גנוגערפיוא רעטרעטםײגעב ןופ דנאטשוצ א ןיא ,ןעכאװ עכילטע ןופ ףיול
 רעד טא ןעגעװ ןעבילברעפ ןענײז םאװ ,ןעלאירעטאמ ןוא תועידי יד
 ־אטםיה עשידיא עדײב יד .גראק רהעז ןענײז ,גנוריסאפ רעגיד׳הנושמ
 ןענהאמרעד ,רעדײנשנײטש־דיגמ .נ .ה ןוא ןיפ .י .ש ,ענליװ ןופ רעקיר
 קנאדא םאװ ,רעגיצנײא רעד .טראװ ןײק טימ וליפא טשינ םעד חכמ
 ־ראטשרעפ רעד זיא ,דאזיפע םעד טא ןעגעװ ךיז רימ ןעסיװרעד םהיא
 לעכיב ןײז ןיא טאה רעכלעװ ,קיד .מ .א רעלעטשטפירש רעשידיא רענעב
 ענײז ןופ דנורג ן׳פיוא ,(1880 ,ענליװ) ״קינאלםאפ רעשידיא רעד״
 טלאהפיוא ם׳רעגירטעב םעד ןעגעװ טלהעצרעד ,ןעגנורעניארע־דנעגױ
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 םהיא ןיא ליױו ,גיטכיװ סרעדנוזעב זיא גגורעדליש ם׳קיד .ענליװ ןיא
 רימ רעכלעװ ןעגעװ ,גנוריסאפ רעד ןופ תודע ןעגיצנײא םעד רימ ןעבאה
 יד ןעװעג גיטכיװ יוזא טיג זיא ןעגיוא ם׳קיד ןיא ,תמא .אד ןעדײר
 רענעי ,גנורהעלעב ענעי יװ ,״ץענאװזאמאס״ םעד טימ עטכישעג םצע
 יװ גידנעזײװעב ,רעזעל ן׳טושפ םעד אד טיג רע סאװ ,״לכשה־רםומ״
 ןעגלאפ ע׳םואימ ערעםאװ וצ ןוא םנעביולגרעבא יד ןעגײז סע ךילדעש
 זיא ,גנוריסאפ רעד ןופ טײצ עיונעג יד טגנאלאבנא סאװ .ןעגנײרב ײז
 עלופ יד טינ ךיוא טגגײרב רע ;ךילטקניפ םאקלאפ טינ קיד .מ .א
 טזאלעג גיניזטכײל יוזא ךיז ןעבאה םאװ ,רעוהט רענליװ ענעי ןופ ןעמענ

 .ןעראנבא
 ,ןעזאלרעפ רעכיז גנובײרשעב ם׳קיד ףיוא ךיז ןעמ ןאק רעבא ךאד
 עשיראטםיה וצ טסוג א ךיוא ןוא ןורכז ןעטוג א טגאמרעפ טאה רע לײװ
 ,רעבײרש ןוא רעוהט רענװאק רענעבראטשרעפ רעד .ללכב ןעשינהעשעג
 ־עג רעד ןעגעװ ןעבעגעגרעביא רימ וצ ףירב א ןיא טאה ,ץישפיל בקעי
 ןײז ןיא טאה רע םאװ ,ןעטײהלעצנײא עטנאםערעטניא עגינײא עטכיש
 ־וקעב ןעשגעמ ערעטלע ײב ךיא באה תועידי עכילטע .טרעהעג דנעגױ
 .קירוצ רהאי גילדגהעצ עכילטע טימ ,ענליװ ןיא ,אפוג טרא ן׳פיוא ןעמ
 אד ךיא לעװ ,לאירעטאמ ןעגיכאפײרד םעד טא טימ ךיז גדנעצונעב

 .טלעיפשעגבא ךיז טאה יז יוזא יװ ,ןעבעגרעביא עטכישעג יד ןעבורפ

 ־רעד רע יװ .1822 ןיא ןעמוקעגראפ זיא ךאז יד זא ,טבײרש קיד
 ־מאה יד ןיא ןענײשרע וצ ןעביוהעגנא רהאי םענעי ןיא ןעבאה ,טלהעצ
 טאה םאװ ,ךלמ ןעשידיא א ןעגעװ ןעטכירכאנ ןעגנוטײצ עשטײד רעגרוב
 רעםיורג א ןופ שארב ,אקאראמ ןיא ,עקירפא ןיא טשרמולכ ןעזיװעב ךיז
 ,םעד ןופ ןעמונעג תועידי יד טא ךיז ןעבאה ,רעביא טיג קיד יװ .ײמרא
 א םעגײא ןופ דנאטשפיוא ןא ןעמוקעגראפ אקאראמ ןיא זיא ןאד סאװ
 ־נעמעלע עגינײא ןעװעג ןענײז עיגילער ןײז ןיא סאװ ,טבש ןעשיניאודעב
 ־עגרעדנאגופ םאד ןעבאה רעטעלב יד .ןעביולג ןעשידיא םעד ןופ ןעט
 ןײז ןוא ךלמ ןעשידיא א טימ השעמ א ןיא טלעדנאװרעפ ןוא ןעזאלב
 טינ הזיא ,ןעזיװעגנא טאה קיד סאװ ,עטאד יד רעבא .רעטילימ ןעםיורג
 :ןעגנוטײצ עשטײד ײרד ןענישרע ןאד ןענײז גרובמאה ןיא .יונעג
 ־מאה״ ןוא ״עלאה־ןעזרעב רעגרובמאה״ ,״טנעדנאפסעראק רעגרובמאה״
 ־מאה ןיא דנײרפ א רענײמ טאה ,השקב ןײמ טיול .״ןעטכירכאנ רעגרוב
 1822 ןעגגאגרהאי יד קעטאילביב רעגיטראד רעד ןיא טקוקעגכרוד גרוב
 ןעשידיא א ןעגעװ תועידי םוש ןײק רעבא ,ןעגנוטײצ ײרד עלא יד ןופ
 רימ וצ ףירב ןײז ןיא טאה ץישפיל .י יװ .ןענופעג טינ ײז ןיא ךלמ
 ןעטכירכאנ עבלעזיד זא ,טרעהעג דנעגױ רעד ןיא רע טאה ,ןעבירשעג
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 ־כרוד באה ךיא .ןעגנוטײצ עשיסור יד ןיא טקורדעגרעביא ןעװעג ןענײז
 ״אװטםעשטעטא ןיס״ — ןעגנוטײצ רעגרוברעטעפ ײװצ יד טרעטעלבעג
 ךיוא רעבא ,1822 רהאי ן׳ראפ ״יטםאמאדעװ איקסגרוברעטעפ״ ןוא
 רעבא טײדעב םאד .ןענופעג טינ םעד ןעגעװ ןעטכירכאנ ןײק ןעטראד
 טינ לאמנײק ללכב ןעבאה ןעגנוטײצ רעגרובמאה יד זא ,טינ ןפוא םושב
 ,בגא ,טבײרש רע יװ .קיד טדער םע עכלעװ ןעגעװ ,תועידי יד טכארבעג
 ןעריובעג זיא רע זא ,ןעטלאה טגעלפ קיד .רהאי 5 ןעװעג ןאד םהיא זיא
 .1812 ןיא ןהעשעג זיא ךאז יד זא ,סיוא אזלא טמוק ; 1807 ןיא ןעראװעג
 .עיגאלאנארכ רעד ןיא תועט א טאהעג אד טאה קיד זא ,ראלק זיא םע
 זא ,(2 .ב ,אװײ ןופ ״ןעטפירש עשיגאלאליפ״ יד ןיא) טזײװעב ןאק .פ
 ןהעז ןעלעװ רימ יװ .1814 רהאי םורא ןעראװעג ןעריובעג זיא קיד
 רעד ןעדנוברעפ ,אד ןעלהעצרעד רימ םאװ דאזיפע םעד טימ זיא ,רעטײװ
 ןיא ןעבראטשעג זיא םײח ׳ר יװ יוזא .רענישזאלאװ םײח ׳ר ןופ ןעמאנ
 דאזיפע רעד זא ,ןעמהעננא ןײמעגלא ןיא אזלא רימ ןענאק ,1821 רהאי

 .1821 רהאי ן׳ראפ ןעמוקעגראפ זיא
 ןעבאה ,םעיצאםנעם ךאנ ךיז גידנעגאי זא ,אזלא ,טלהעצרעד קיד
 ־כעמ םעד ןעגעװ ןעטכירכאנ טכארבעג רדםכ ןעגנוטײצ רעגרובמאה יד
 ןענאטשאב זיא םאװ ,ײמרא רעגידנענאילימ ןײז ןוא ךלמ ןעשידיא ןעגיט
 יד ןעגעװ ,תונוחצנ עשידלעה ערעײז ןעגעװ ,םירוביג־ןעטנאגיג רעטיול ןופ
 ךיז ןעבאה סאװ ,טדעטש יד ,ןעמונעגנײא ןעבאה ײז סאװ ,ןעגנוטםעפ
 ןעשידיא ןעםיורג םעד ןופ טכאמ יד טנעקרענא ןוא ןעבעגעגרעטגוא
 ןעגעלפ סאװ ,ןעשנעמ עגינײא ןעװעג ןענײז ענליװ ןיא .רערעבארע
 ,ןעפײרגעב וצ רעװש טינ זיא םע ןוא ,ןעגנוטײצ רעגרובמאה ןעמוקעב
 -אמ טזומעג ןעבאה תועידי עכילרעדנואװ יד טא קורדנײא ןא ראפ םאװ
 ־עװ ןעגנולהעצרע יד .גנורעקלעפעב רעשידיא רעגיטראד רעד ףיוא ןעכ
 טײז רענעי ףיוא ןעבעל םאװ ,ןעדיא יד ןעגעװ ,םיטבשה תרשע יד ןעג
 תױשעמ עשיטםאטנאפ עכלעזא ערעדנא ןוא ,ןױטבמס ךײט םעד ןופ

 ־עב ןוא סערעטניא םיורג ןעדיא ײב ןעפורםיורא גידנעטש ךאד ןעגעלפ
 א טאהעג ״סײװ ףיוא ץראװש״ ,ראלק ןעמ טאה אד ןוא .גנורעטםײג
 רעשידיא א טקעלפטנע ךילקריװ ךיז טאה עקירפא ןיא זא ,גנוגיטעטשעב
 .ןערעדנא םעד וצ געיז ןײא ןופ טהעג סאװ ,ליח ןעסיורג א טימ ךלמ
 ־עגוצ ןוא טײקוצ ,םזאיזוטנע טימ טפאכעגרעטנוא ןעמ טאה סעײנ עדעי

 .ןעטײהלעצגײא עגיד׳הנושמ רהעמ ךאנ ,עגידרעטײװ ןעבעג
 םע ואװ ,םוטעמוא ןוא ןעסאג יד ףיוא ,ןעלהוש ןוא ןעזיולק יד ןיא
 ןײא ןיא ןעטלאהעג ןעמ טאה ,ןעדיא עכילטע ןעפערט רונ ךיז ןעגעלפ
 עגידריװקרעמ ענײז ןוא ךלמ ןעשידיא רענאקירפא םעד ןעגעװ ןעדײר
 ןעמ טאה ;טאהעג בעיל גידנעטש ןעדיא ןעבאה ״קיטילאפ״ .תונוחצנ
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 ןעמ ;גבעג עשירעטילימ ןוא רעגעלפ ענײז טכארטעב ןוא טלײטרואעב
 .תונובשח ןוא ןעטקעיארפ עשיגעטארטס ןיא טזאלעגנײרא ףעיט ךיז טאה
 ,ךיז טהעטשרעפ םע .שרדמ ,ארמג ןיא ןעשינערעהוצנא טכוזעג טאה ןעמ
 יד ןעמונרעפ טאה ןעטאבעד ןוא תוריקח יד טא ןיא טרא ןעגיטכיװ א זא

 ןענײז סאװ ,םירוביג עשידיא יד ןעמאטש םע ןענאװ ןופ ,םעד חכמ עגארפ
 ־ײז סאד זא ,ט׳הנעטעג ןעבאה עגינײא .עקירפא ןיא ןענישרע גנילצולפ
 ןעבאה ערעדנא יד ;םיטבשה תרשע ענעלאפרעפ יד ןופ לײט א ןענ
 סאװ ,ןעדיא דנעזיוט ףלעװצ ענעי ןופ ךיז ןעמהענ ײז זא ,ןעגגורדעג
 יד ,ןיגינעק ' עשינאקירפא יד ןעטײלגעב וצ טקישעג טאה ךלמה המלש
 ךוזעב רהיא ךאנ םײהא קירוצ טרהעקעגמוא ךיז טאה יז ןעװ ,אבש הכלמ
 ־עלקרע ערעדנא ענעדישרעפ ךיוא טלהעפעג טינ ןעבאה םע ;םהיא וצ
 טםעפ זיא רערעדעי .ןעטירטשעג ןערב א טימ ,גיציה טאה ןעמ .ןעגנור

 ־ײװעב טכארבעג ,רעגניפ ן׳טימ טהערדעג ,גנונײמ ןײז ףיוא ןענאטשעב
 .רע רונ עקאט ןוא רע זיא טכערעג זא ,םירפס עטלא ןופ ןעז

 יד טפאכרעפ טאה סאװ ,קנערק עגיטםײג ןימ א יװ ןעװעג זיא סאד
 ץלא עיזאטנאפ יד ךיז טאה ,רעטיױו םאװ ,גנורעקלעפעב עשידיא רעגליװ
 ,עײנ א ןעגנאגרעד גרובמאה ןופ זיא ןעכיג ןיא .טרעקאלפוצ רהעמ
 ,טהעג רעטילימ ןײז טימ ךלמ רעשידיא רעד זא ,גנולײטטימ עגיטכיװ ראג
 ןײק ןאהט זאל א ךיז ךאנרעד ידכ ,לאפאניטגאטםנאק ףיוא ,טשרמולכ
 .דארג ןעטסכעה םעד טכײרגרעד גנורעטםײגעב יד טאה אד .עפארײא
 ־רעד סע ,ןעשינעהעשעג עםיורג ךילרעפנײשעב ךאד ךיז ןעטײרג םע
 ־לעװ ףיוא ,תולג ןערעטיב ןופ גנוזײלרעד יד ,הלואג יד ךיז טרעטנעהעג
 ־עג שינעקנעב אזא טימ גידנעטש ךיז ןעבאה ןעסאמ עשידיא יד רעכ
 ןעמוק רעהירפ ךאד זומ ,טײװ טיג ןיוש זיא רעזײלרעד רעד זא ...טכיר
 .ןעזיװעב עקאט ךיז רע טאה ןעכיג ןיא ןוא .חילש ןײז ,רעגנעגראפ ןײז

 זיא גרוברעטעפ ןײק סאד ,ןעגנאלק עדליװ טײרפשרעפ ךיז ןעבאה סע
 ,ךלמ ןעשידיא מעד ןופ ״קינאלםאפ״ א ,ראדאםאבמא ןא ןעמוקעגנא
 ,דאראפ ןוא דובכ םיורג טימ ןעראװעג ןעמונעגפיוא טראד זיא רע זא
 ,ןעטשרע םעד רעדנאסקעלא רעסײק םײב ץנעידיוא ןא טאהעג טאה רע
 ־רעפ׳ס — ,גנוריגער רעשיםור רעד טימ ןעגנולדנאהרעטנוא טרהיפ רע
 ־נעגעל טלהעצרעד טאה ןעמ .עגאל רעשידיא רעד ןעגעװ ,ךיז טהעטש
 ־יא םעד ןופ טײקנעש רעכילנהעװעגנוא רעד ןעגעװ תױשעמ עשיראד
 רענעטלעז ןוא טײקכײר רעגידריװקרעמ ןײז ןעגעװ ,״קיגאלםאפ״ ןעשיד
 ־אה ןעגנאלק יד .װ .זא .א ,עטיװס רעםיורג רעדנעצנעלג ןײז ,גנודײלק
 עגיביולגטכײל ןופ עיזאטנאפ יד טציהוצ ןוא טרהעמרעפ ץלא ךיז ןעב
 ךיז דלודעגגוא רעגידנענערב א טימ ןוא טפאהעג ןעבאה עלא .ןעשנעמ
 ןײז סע ןאק יװ .ענליװ ןײק ןעמוק לאז ״קינאלםאפ״ רעד זא ,טכירעג
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 ןעגיטכעמ םעד ןופ חילש רעד זא ,ןייז טלאמעג םאד ןאק יװ ? שרעדנא
 ,דנאלםור ןיא הליהק עשידיא עטםערג יד ןעדיימםיוא לאז ךלמ ןעשידיא

 !״םילשורי ןעשיװטיל״ םעד
 א ןיא .ןעראװעג טכילקריװרעפ דלאב עקאט זיא גנונפאה יד ןוא
 ־אבמא״ רעד זא ,גגאלק א סיורא טדאטש ןיא זיא ןעגראמ־הירפ םענעש
 ןיא טצעזעב ךיז טאה רע ןוא ענליװ ןײק ןעמוקעגנא ןיוש זיא ״ראדאס
 יאס ,קיד יאס .ןעגנודעג םהיא ראפ טאה ןעמ םאװ ,גנוניואװ רעכײר א

 ןעמאנ ןעיונעג םעד ןעגנורעניארע ערעײז ןיא טיג ןעגגײרב טײל ערעטלע
 רעד״ :ןא עלא םהיא ןעפור ײז ;״קינאלםאפ״ ןעשידיא םעד ןופ
 א רעדא ,םירק ןופ טמאטשעג טאה רע זא ,טזײװעב סאד .״רעמירק
 טאה םאװ ,םיתרשמ ענײז ןופ רענעי .טבעלעג ןעטראד טײצ ערעגנעל
 ןעװעג ךיוא זיא ,הריד יד טײרגעגוצ רעהירפ ענליװ ןיא םהיא ראפ
 ןעמ ,שירעטאט רעדא שיםור רוג רע טאה טדערעג ןוא ,דיא רעמירק א
 ,טדאטש ןיא ןאהטעג ךיז טאה סע םאװ ,ןעלעטשראפ גנירג ךיז ןאק
 ןעשידיא םעד ןופ רעטפאשטאב רעד זא ,טסואװרעד ךיז טאה ןעמ ןעװ
 ןא ןעמונעב טאה ,םיורג זיב ןײלק ןופ ,ןעדיא עלא .אד ןיוש זיא ךלמ
 טםאג רעכילרעדנואװ רעך ואװ ,זיוה סאד .םזאיזוטנע רעכילבײרשעבנוא
 טרעגאלעב ןעװעג ןענײז ןעםאג עגימורא יד ןוא ,טלעטשעגבא ךיז טאה
 קוק א םהיא ףיוא ןעטיױו ןופ שטאכ טראגעג ןעבאה םאװ ,ןעשגעמ ךרוד
 טעװ רעמאט ,טראװעג ןוא ןענאטשעג ןעמ זיא גגאל ןעדנוטש .ןאהט וצ

 זיא טײצ עטשרע יד רעבא .ןהעזרעד וצ םהיא קילג םאד ןעבאה ןעמ
 יד ןופ םענײק ךיוא טאה רע ןוא בוטש ןופ םיורא טינ ״רעמירק״ רעד
 ,ןערהאפוצ ןעמוקעג זיא רע יװ ,גאט ןעבלעזמעד .ןעמונעגפיוא טיג ןעדיא
 ןופ רעטלאװרעפ רעד ,רעטסײמ־ײצילאפ רעד :טכוזעב םהיא ןעבאה
 רענליװ ןופ רעהעטשראפ ערעדנא ןוא (חאה־םאטםאק) ״עגשזאמאט״ רעד

 .״עװטסלאשטאנ״
 ןיא זיא רע ןעװ ,םורא געט ראפ א ןיא טשרע רע טאה ךיז ןעזיװעב
 ןוא ,ןעטנאיצילאפ עכילטע ןעגנאגעג ןענײז טנראפ ןופ ,ןײרא להוש
 א ןעװעג זיא ״רעמירק״ רעד .םיתרשמ ענײז םהיא ןעבאה טײלגעב
 .דראב רעצראװש רענײפ א טימ ,דיא רעטיובעג־טםעפ ,רעכיוה ,רענעש
 בלאה ןעװעג רע זיא טעדײלקעג .טנאזאפמיא רהעז ןעװעג זיא קילבגא ןײז
 ן׳פיוא ,ךיוה טנעװאדעג רע טאה להוש ןיא .שיטאיזא בלאה ,שיאעפארײא
 .ןערהערט טימ ןעסאגעב ײברעד ךיז ןוא תובהלתה סיורג טימ לוק
 רענליװ עסױרג יד וצ טיזיװ א טכירעגבא רע טאה גאט ןערעדנא ן׳פיוא
 ׳ר וצ ןוא ןעגאבנעלענעצאק לואש ׳ר ,רעלאװםאפ אבא ׳ר — םינבר
 ןעטצעל םעד ײב .״םדא ײח״ ןופ רעםאפרעפ םעד .גיצנאד םהרבא
 ־נירעגמורא ןעבאה ןעדיא עסאמ יד .העש ראפ א טכארברעפ רע טאה
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 ןײק םענײק ײב זיא סע .טנױאװעג טאה םהרבא ׳ר ואװ ,זיוה סאד טלעג
 םהיא טימ טדער ״קינאלםאפ״ רעשידיא רעד זא ,ןעװעג טינ לעפײװצ
 ןעמ •״קיטילאפ״ רעטםכעה ןופ ןעגארפ ןעגעװ ןעגיוא רעיפ רעטנוא
 ענעטנאילירב ןוא ענעדלאג טכארבעגטימ טאה רע זא ,טגאזעג ךיוא טאה
 -עב וצ טגיליװעב טאה ךלמ רעשידיא רעד עכלעװ טימ ,״ןעילאדעמ״
 ־ליװ ענעזעגנא ערעדנא עכילטע ןוא ״םדא ײח״ ןופ רבחמ םעד ןעניול

 .ןעדיא רענ
 ״ןעילאדעמ״ םוש ןײק ״רעמירק״ רעד טאה ,ךילדנעטשרעפטסבלעז
 חכמ טינ רע טאה גיצנאד םהרבא ׳ר טימ טםעומשעג ןוא ,טלײטעג טינ
 טאה רע .דנאבארטנאק ןעגעװ רונ ,ןעטײהנעגעלעגנא עשיטילאפ עכיוה
 ־געמ יד טאהעג רע טאה ,גרוברעטעפ ןיא גידנעײז םאד ,טגאזעג םהיא
 גגוריגער יד ןעדעירפוצנוא קראטש יװ ,ךיז ןעגײצרעביא וצ טײקכיל
 ־נעלםיוא ןעלגומשרעביא טימ ךיז ןעמהענרעפ ןעדיא סאװ ,םעד טימ זיא
 ןעפמעקעב טינ ןעלעװ רעוהט־ללכ עשידיא יד ביוא זא ןוא ,תורוחם עשיד
 עטסגנערטש יד ןערעװ ןעמונעגנא ןעדיא ןעגעג ןעלעװ ,ײרעלגומש יד
 ־ערג רעד ײב םאװ ,ןעדנעגעג יד ןופ ןעבײרטרעפ ײז טעװ ןעמ ,ןעלטימ
 ,םינבר רענליװ יד ןופ טרעדאפעג טאה ״רעמירק״ רעד .לג .ד .א ,ץינ
 ״םרח״ א טימ דנאבארטנאק ןעגעג ףורפיוא ןא ןעזאלםיורא ןעלאז ײז
 .מ .א יװ .ײרעלגומש טימ ןעגיטפעשעב ךיז טעװ סאװ ,ןערעדעי ןעגעג
 טכילטנעפערעפ עקאט ןאד םינבר רענליװ יד ןעבאה ,טלהעצרעד קיד
 םאװ .ןענאטשעב זיא ״קינאלםאפ״ רעד ןעכלעװ ףיוא ,ףורפיוא םעד
 ״רעמירק״ רעד ןעװ ,ןעסאג יד ףיוא ענליװ ןיא ןאהטעגבא ךיז טאה םע
 ףירב יד ןופ .ןעבעגוצרעביא טשינ זיא ,ןעזײװעב ןעטראד ךיז טגעלפ
 ןעסײװ ,טזאלעגרעביא ןעבאה תודע עגידעבעל םאװ ,ןעגנורעניארע ןוא
 גילדנהעצ ראפ א טימ טאה סע םינפ־תלבק ןעטרעטםײגעב ארא׳ס ,רימ
 ןיהא זיא רע ןעװ ,עראיפעטנאמ השמ טאהעג ענליװ ןיא רעטעפש רהאי
 רעשידיא רעסיורג א זיולב ןעװעג זיא רע .דנאלגנע ןופ ןעמוקעג
 טינ ןענײז ןעמאנ ןײז טימ ןוא ,הקדצ־לעב רעטמהירעב א ,טאירטאפ
 טנײה .״הכולמ״ רעשידיא א ןעגעװ תױשעמ םוש ןײק ןעדנוברעפ ןעװעג
 טאה ןעמ גנוקיצטנע ןא ראפ סאװ טימ ,ןעלעטשראפ ןיוש ךיז ןעמ ןאק

 !״ךלמ״ ןעשידיא ןעגיטכעמ א ןופ חילש םעד טנעגעגעב אד
 ־עג ןעמונעב זיא םע רעכלעװ טימ ,גנוגערפיוא עשיטסאיזוטנע יד
 ־רעפ עכלעזא וליפא טפאכרעפ טאה ,עםאמ עגיביולגטכײל יד ןעראװ
 ־טנעכערעב רהעמ ףיוא ןעטכיר טנאקעג ךיז טאה ןעמ עכלעװ ןופ ,ןענאז
 טביולגעב ן׳תמא רעד ןיא ןעװעג עקאט ןענײז ײז יצ .טםגרע ןוא טײק
 ־עג רונ ןעבאה ײז יצ ,תוחילש ןײז ןוא רעהעטשראפ ״ם׳ךלמ״ םעד ןיא

 טימ ,ןעשנעמ םעד וצ טײקטנעהאנ ןוא תולדג רעײז ןעזײװםיורא טלאװ
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 ־עגנא עגינײא ןעבאה סלאפנעדעי—,טדאטש יד טכאקעג טאה םע ןעכלעװ
 ־ירק״ םעד ןעטעברעפ וצ ידכ ,הימ לעיפ טגעלעג רעוהט רענליװ ענהעז
 יד רונ טגנײרב רע ;ןא טינ ײז טפור קיד .טסעג ןיא ךיז וצ ״רעמ
 ,סע טוהט רע ןוא ,סעילימאפ ןוא ןעמענ ערעײז ןופ ןעבאטשכוב עטשרע
 סאװ ,רעדניק ערעײז ןעמעשרעפ וצ טינ ידכ ,ןײלא טרהעלקרע רע יװ
 ־עג רימ םאװ ,ןעבירטש עכילטע ןופ דנורג ן׳פיוא רעבא .ךאנ ןעבעל
 טאה רע ןעמעװ ,ןעסיוטשנא ךיז ןעמ ןאק ,גגובײרשעב ןײז ןיא ןעניפ
 ןײז וצ הכוז טעראטסעג ךיז טאה סאװ ,רעטשרע רעד .ןעניז ןיא אד
 רעטםואװעב רעד ןעװעג זיא ,ךוזעב א ״ם׳רעטפאשטאב״ ןעכיוה םעד וצ
 ־עב ןוא רערעטלע ןא—עזײמראג לעװאז קישטאירדאפ ןוא ריבג רענליװ
 ־ניברעפ טאהעג ןעטפעשעג ענײז בעילוצ טאה םאװ ,שנעמ רעטנעװאה
 ־סיוא ,םילכ עלא ףיוא טײבראעג טאה רע .״עװטסלאשטאנ״ טימ ןעגנוד
 טאה רע .ןעגנולעג ךאז יד םהיא זיא ךילדנע ןוא ,סעיצקעטארפ טצונעג
 רעד .תבש םהיא ײב ןעטלאה לאז רענעי ,״רעמירק״ םעד ןעטעבעג
 ףיורעד ךאד רע טאה ףוםל ,טלעקערבעג רעהירפ ךיז טאה ״רעמירק״

 :ןעגנוגנידעב הײר עצנאג א טלעטשעג ײברעד רעבא ,טגיליװעגנײא
 ןא ןעטראד ןערהיפנײרא ,ןרעמיצ ײרד ןעטײרגוצ םהיא ראפ לאז ןעמ
 ןעטײרגוצ ;ןענװאד אד טעװ רע עכלעװ ראפ ,הרות־רפס א טימ דומע

 ןהעג רעהירפ ןעזומ עכלעװ ,ןעדיא עטם׳רשכ ןוא עטסמורפ םינינמ ײרד
 גאטײרפ ןיוש ךיז וצ ,״רעמירק״ םעד ,םהיא ןעמהענפיוא ;הוקמ ןיא
 ,תבש ףיוא תופוע יד ןעטכעש ןײלא ןענעק לאז רע ידכ ,הירפ רעד ןיא
 ןוא םילכ עלא ןעלאז ךיוא ;טינ רע טיורטעג הטיחש רעדמערפ ןײק לײװ
 ןעגנוגנידעב עלא יד שטאכ .עטצינעג טינ ךאנ ,עײנ ראג ןײז סעפעג
 ײז עזײמראג טאה ךאד ,ךילדנעטשמוא ןוא רעװש ץנאג ןעװעג ןענײז
 רעכיוה רעד זא ,דובכ ןעסיורג םעד ןעבאה וצ רונ יבא ,ןעמונעגנא ןרעג
 גאטנוז ןוא ,תעל־תעמ ײװצ ןעגנײרברעפ זיוה ןיא םהיא ײב לאז טםאג
 ןוא ןהוז ןײז טימ םענײאניא ,ריבג רענליװ רעד טאה הירפ־רעד ןיא
 ,ןעטנעגילעטניא־״םיליכשמ״ ראפ ןעטלאהעג ךיז ןעבאה עכלעװ ,םעדײא
 עטעראק רענעפא ןא ןיא ״רעמירק״ םעד טרהיפעגבא דאראפ םיורג טימ
 ןעדנובעגםיוא יװ ,טדאטש רעצנאג רעד ראפ גידנעזײװעב ,םײהא קירוצ

 .םהיא טימ םע ןענײז ײז
 ךײלג רעוהט ןוא םיתבה־ילעב עכײר ערעדנא יד ןעבאה ,ךילריטאנ
 םהיא ןופ ידכ ,תוחכ עלא טגעלעג ײז ןעבאה ;ן׳עזײמראג ןעװעג אנקמ

 ןעשיװצ רעבא ,ןעמוקסיוא טינ לאז םע עװאקישט יװ .ןהעטשוצבא טינ
 ןוא סנרפ ןמחנ םײח רעוהט־ללכ רע׳בושח רעד ךיוא ןעװעג ןענײז ײז
 ־נירג יד ןופ רענײא ,אקשטאילק שריה ליכשמ רענליװ רעטםואװעב רעד
 ןופ רעגנעהנא ןא ,ןוא ״שדוקה־תרהט״ להוש רעשידאמײנ רעד ןופ רעד
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 ־עגנא ,טפיוטעג רעטעפש ךיז טאה אקשטאילק ןאילױ ,ןהוז ןײז) גנודליב
 רעדנעטײדעב א ןעראװעג זיא ןוא ןעביולג ןעשיליוטאק םעד ןעמונ
 ערעדנא ךאנ ןוא ײז .(רעוהט רעשיטילאפ ןוא רעלעטשטפירש רעשיליופ
 ,דובכ םעד וצ ןעגאלשרעד ךיוא ךיז ןעבאה ןעטײקכילנעזרעפ ענהעזעגנא
 ןא ןעראװעג זיא רענעי ןוא ,טסאג וצ ײז ײב ןײז לאז ״רעמירק״ רעד

 .תוחפשמ רענליװ עכײר יד ײב רעהעגנײא
 טאה סאװ ,רעגיצנײא רעד .ןעכאװ עכילטע ןעגיוצעג ךיז טאה יוזא
 ,ענליװ ץנאג טפאכרעפ טאה עכלעװ ,גנומיטש רעטרעטסײגעב רעד טא ײב
 םײח ׳ר רעטמהירעב רעד ןעװעג זיא ,טײקרעטכינ עגולק ןעזיװעגםיורא
 םהיא וצ .הבישי רעטםואװעב רעד ןופ רעפאשעב רעד ,רענישזאלאװ
 ״ם׳קינאלםאפ״ םעד ןעגעװ ןעטכירכאנ ןעגגאגרעד ןענײז ןישזאלאװ ןײק
 ןעטראד ךיז טגארט ןעמ יוזא יװ ,םעד ןעגעװ ןוא ענליװ ןײק ןעמוקגא
 ,ןעגרעל ןיא ןואג א זיולב טשינ ןעװעג זיא םײח ׳ר .םורא םהיא טימ
 זיא ךאז יד .שוח ןעשיטקארפ א טימ שנעמ רעגולק ןעטלעז א ךיוא ראג
 ,ךילגעמ זיא סע .גיטכעדרעפ קראטש ןעראװעג ןא ביוהגא ןופ םהיא
 טהיא וצ ןערהאפרעפ זיא ״רעמירק״ רעד זא ,ןעטפיוהעב עגינײא יוז
 .קורדנײא ןעטכעלש א םהיא ףיוא טכאמעג טאה רע ןוא ,ןישזאלאװ ןײק

 ־עגנײא לאמנײא ןעמ טאה ןישזאלאװ ןיא :עטכישעג אזא טלהעצרעד ןעמ
 ׳ר ךיוא ןעװעג זיא םע רעכלעװ ײב ,החמש א וצ ״רעמירק״ םעד ןעדאל
 עםיורג ערהיא טימ טסואװעב ןעװעג גידנעטש זיא לעטדעטש םאד .םײח
 םעד רונ .גיצומש ןעװעג ךיש יד ןענײז טסעג עלא ײב ןוא ,םעטאלב
 טרעדנואװרעפ ךיז טאה םײח ׳ר .ןײר ןעװעג ןענײז ךיש ״ס׳רעמירק״
 ־עד םהיא טאה רענעי .םאד טמוק יוזא יװ ,טגערפעג םהיא ײב ןוא
 םאד .וצ טינ עטאלב יד טהעטש ךיש ענײמ וצ״ :טרעפטנעעג ףיור
 ׳ר "!םיתפומ ערעםערג לעיפ ןעזײװעב ןעק ךיא ,טײקגינײלק א זיא
 טאה רע םאד ,טלהיפרעד טאה רע .ןעלעפעג טינ דײר יד ןענײז ן׳םײח
 ־עגכאנ םהיא טאה רע .רעמהירעב ןוא ןאטאלראש א טימ ןאהט וצ אד
 ״רעמירק״ רעד ןעװ זא ,טקעדטנע טײהנעגעלעג רעדנא ןא ײב ןוא טריפש
 תרשמ ןײז ,דײהרענעטלאהעב ,םהיא ףיוא טראװ ,ןיהואװ ץיגרע טמוק
 טינ םע לאז רענײק םאד ,יוזא ןא ײז טוהט רע ןוא ,ךיש ענײר ראפ א טימ

 .ןעקרעמעב
 רעדנוזעב א ענליװ ןײק טקישעגקעװא טאה רענישזאלאװ םײח ׳ר
 ־ראפ ןײז ןעלאז ײז ,טנעראװעג ײז ןוא רערהיפנא עגיטראד יד וצ שגעמ
 טכאמ םהיא ףיוא םיראװ ,םהיא ןעדײמםיוא ,״רעמירק״ םעד טימ גיטכיז
 יד .רעגירטעב א ןופ ,ןעשנעמ ןעכילרהעפעג א ןופ קורדנײא םעד רע

 ךילריטאנ טאה ,םײח ׳ר יװ ,טײקכילגעזרעפ רעטכאעג אזא ןופ גגונײמ
 ־לאהנא טינ ןאק םזאיזוטנע רעדעי .גנוקריװ עםיורג א ןעבאה טזומעג
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 יד ליױו ןוא .ףאטש םעיינ גידנעטש טרעדאפ רע ,גערב א ןהא ןעט
 ,ןעבעגעג טינ םײנ עגידרעטײװ ןײק טאה ״קינאלסאפ״ םעד טימ השעמ
 רעד .ןעלאפ טזומעג אליממ טדאטש ןיא גנורעטםײגעב עדליװ יד טאה
 ךיז ןעמ טאה טציא טשרע .ןרעטכינםױא ןעביוהעגגא ךיז טאה םלוע
 ןאהט וצ טאהעג ןוא טנאקעב ןעװעג זיא ״רעמירק״ רעד זא ,טפאכעג
 ערעדנא ערהיא טימ ןוא ״ענשזאמאט״ רעד ןופ רעטלאװרעפ םעד טימ
 ןעכערפשעג עמיטניא יד ײב זא ,טנהאמרעד ךיז טאה ןעמ .עטמאעב
 ןערהירעב טפא רע טגעלפ םירחום עכײר ןוא רעוהט־ללכ רענליװ יד טימ
 יד ןופ רעװ ,ןעגערפםיוא ןעכוז ןוא דנאבארטנאק ןעגעװ עגארפ יד
 ןעקריװ ײז ףיוא לאז ןעמ ידכ ,הרוחם עפירט טימ טלעדנאה םע רעמערק

 .םינבר יד ךרוד
 טיג עטכישעג־טלעװ יד רעכלעװ ןופ ,גנורעטסײגעב עשימעדיפע יד
 רעד זא ,םעד טימ גידנעטש טעמכ ךיז טגידגע ,ןעלעיפשײב לעיפ יוזא זנוא
 ןעבלעזמעד טימ ךיוה רעםיורג רעד ןופ טאגבא ןײז בארא טפראװ ןומה
 .ןעביוהעגפיורא ןיהא רעהירפ םהיא טאה רע ןעכלעװ טימ ,טעפמיא
 םעד ןופ ״קיגאלםאפ״ ןע׳טשרמולכ םעד טימ ןהעשעג ךיוא זיא עבלעזםאד
 ־ראנ טאה ןעמ יװ ,גיטםאה יוזא טקגופ .ךלמ ןעשידיא ןעטכארטעגםיוא
 .ץירפ סיוא ,ןםחי םיוא ןעראװעג רע זיא ,טביולגעב םהיא ןיא ךיז םאװ

 ־עב ענעדעישרעפ ךיז גידנעםיװרעד זא ,ןעלהעצרעד ןעמונעג טאה ןעמ
 ־אפ ןעביוהעגנא רע טאה ,לעדנאה רענליװ םעד ןעגעװ תודום ענעטלאה
 ,טסעומשעג ךיוא טאה ןעמ .םירחוס ײב דלעג םעקנושארטם טימ ןרעד
 טימ םיקסע טאה רע זא ,ענעש ןײק טינ ראג זיא גנורהיפפיוא ןײז זא
 טימ ךיוא ןוא ,טניואװעג טאה רע ואװ ,זיוה םעד ןופ עט׳תיבה־לעב רעד
 ״רעמירק״ םעד וצ ןעגנאגרעד ,םינפא ,זיא ץלא סאד .ךעלבײװ ערעדנא

 .ענליװ ןופ ןעראװעג ןעדנואװשרעפ גנילצולפ זיא רע ןוא —׳
 ־עפש טײצ א טימ זיא ״רעמירק״ רעבלעזרעד זא ,טלהעצרעד קיד
 ןוא ,ןעכערברעפ רעװש א סיפע קםלאדאפ־ץענעמאק ןיא ןעגנאגעב רעט
 סע .ריביס ןײק טקישרעפ ןוא טעװעטונקעג ןעטראד םהיא טאה ןעמ זא
 ,ןעװעג יוזא עקאט זיא ךאז יד יצ ,ןעלעטשוצטסעפ רעװש רעבא זיא
 טאה קיד םאװ ,״לכשה־רםומ״ םעד טימ ןאהט וצ אד ןעבאה רימ רעדא
 רשױ רעד זא ,לאראמ רעװאבראקס רעד טימ ,ןעניז ןיא ךילכעזטפיוה

 .טפארמשעב לאמ עלא טרעװ דניז יד ,סנייז גידנעטש טמהענ
 סאװ ,״ץענאװזאמאם״ רעד ןעװעג טײקכילקריװ רעד ןיא זיא רעװ

 ? גנורעקלעפעב עשידיא רענליװ יד טראנעגבא ןוא טרעדורוצ טאה
 ,ןאיפש רעמײהעג א ןעװעג ״רעמירק״ רעד זיא ,סיוא טזײװ םע יװ
 ןופ תודוס יד ןרעטשינוצםיוא טקישעג טאה עיצארטםיגימדא יד ןעמעװ
 יד זיא טרעדנוהרהאי ןעט־19 ביוהנא ןיא ײרעלגומש רעשידיא רעד
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 יד ןוא ,טלעקױוטנע ךאװש רהעז ךאנ ןעװעג דגאלםור ןיא עירטסודניא
 עכילגהעװעג ,עטסארפ רונ ןרעפיל טנאקעג ןעבאה ןעקירבאפ עגיצניװ

 ־עג־ברעמ יד ןיא סרעדנוזעב ,םאלק רעשיצירפ רעכײר רעד .תורוחס
 .תורוחס ערעסעב ,ערענײפ ןיא טגיטיוגעג ןיוש רעבא ךיז טאה ,ןעדנעג
 ,ןעגנולהאצבא עכיוה רהעז ןעװעג ןענײז תורוחם עשידנעלםיוא ףיוא
 רהעמ ץלא ךיז דגאבארטנאק טימ גנוגיטפעשעב יד טאה רעבירעד ןוא
 ןעמונעג ןעדיא ןעבאה ץינערג רעד ײב ןעדגעגעג יד ןיא .טײרפשרעפ
 לעדנאה םעד ןיא יאם ,דנאבארטנאק רעד ןיא יאם לײטנא ןעסיורג א
 ־יםור רעד טדאשעג יא טאה ײרעלגומש יד .תורוחס עטלעגומשעג טימ
 ־ער יד .הכולמ רעד תוקזיה עסיורג טפאשרעפ יא ,עיצאקירבאפ רעש
 ,דנאבארטנאק רעד ןעגעג ףמאק ןעשיגרענע ןא טרהיפעג טאה גגוריג
 זא ,ןײז רהעז ןאק םע .ןעלטימ עכילגעמ עלא ײברעד גידנעדנעװנא
 בעילוצ טדעטש עשידיא יד ןיא ןענאטשטנע זיא םאװ ,שינעכאק רעד תעב
 םאד עיצארטםינימדא יד טאה ,״ךלמ״ ןעשידיא םעד ןעגעװ ןעגנאלק יד
 ״רעטפאשטאב״ ןעטשרמולכ ןײז םלא טקישעגרעטנוא ןוא טצונעגסיוא
 ,הליהק רעשידיא רעטםערג רעד ןיא ,טרא ן׳פיוא ידכ ,ןאיפש א ןערהיא
 עיצאקאװארפ טימ ײרעלגומש רעשידיא רעד חכמ גנידצלא ןהעגרעד וצ
 ןעצוגעב ײצילאפ עשיסור יד ךאד ךיז טגעלפ ןעטנעגא עטלעטשרעפ ןוא
 רעבירעד ןאק םע .ןעטײהנעגעלעגנא עשיטילאפ ,ערעגיטכיװ ןיא ךיוא
 זיא דייא טדנעװעגגא יז טאה לעטימ עגעש עבלעזםאד זא ,ןײז טלאמעג

 .לאפ םעד טא
 סאװ ,טקאפ םעד ךרוד טגיטעטשעב םאד טרעװ םאמ רעסיװעג א ןיא
 ענליװ ןיא ךיז ןעבאה ןעדניװשרעפ ״ם׳רעמירק״ םעד ךאנ ןעכיג ןיא
 ־גאק אד זיא סע ןוא ,ןעמארק עשידיא ןיא ןעגנוכוזרעטנוא ןעביוהעגנא
 ,עטבישעג יד .הרוחס עטלעגומשעג לעסיב שביה א ןעראװעג טריקסיפ
 ראפ יא שיטםירעטקאראכ אזלא זיא ,ןעראװעג טלהעצרעד אד זיא סאװ
 ־סור ןיא גנורעקלעפעב רעשידיא רעד ןופ גנומיטש רעגידסלאמעד רעד

 .עיצארטסיגימדא רעשיםור. רעד ןופ גנעג יד ראפ יא ,דנאל



 גנוטסעפ רעגרובלעסילש ןיא אירול דוד
 דוד רעוהט־ללב ןוא ןעטר׳דעלעג ןעטםואװעב םעד ןופ טסערא רעד
 ־ראטש א ןעפורעגסיורא טײצ ןײז ןיא טאה (״רעװאכיב דוד ׳ר״) אירול
 רימ םאװ ,תועידי יד רעבא .דנאלםור ןיא ןעדיא יד ןעשיװצ לעמוט ןעק
 יא ,גיצגיװ רהעז יא ןענײז ,רוטארעטיל רעזנוא ןיא םעד ןעגעװ ןעניפעג
 לעיפ לאפוצ םעד טא ןעגעװ ןערילוקריצ סע .(1יונעג טינ סנעטםײמ
 סע יװ .רעטקאראכ ןעשיראדגעגעל א ןעבאה ײז רעבא ,ןעגנולהעצרע
 ־רעפ טינ עילימאפ רענעגײא ם׳אירול דוד ןיא וליפא ןענײז ,םיוא טזײװ
 ןײז ןופ ןעכאזרוא יד ןעגעװ תועידי עגיטכיר־שיטקאפ ןײק ןעבילב
 ךאנ טדגעװעג קירוצ רהאי גילדנהעצ עבילטע טימ ךימ באה ךיא ןעװ .טסערא
 רע טאה ,אירול .נ טאקאװדא רעװעיק םעד ,ןהוז ןײז וצ ןעטפנוקםיוא
 ךײלגרעפ ןיא ,רעטעפש רעבא ;ןעטײהלעצנײא עגינײא ןעבירשעגנא רימ
 ןעגנולעג זיא רימ םאװ ,ןעלעװק עכילםעלרעפוצ םאקלאפ ,ערעכיז טימ
 טשיג ראפ טלעטשעגםיורא ןעגנולײטטימ ענײז ךיז ןעבאה ,ןעמוקעב וצ

 .יונעג ץנאג
 וצ גירעביא טשינ זיא ,ןיגע םצע םוצ ןעטערטוצ לעװ ךיא רעדײא
 ןעראװעג ןעריובעג זיא רע .אירול .ד ןעגעװ רעטרעװ עגינײא ןעגאז
 טמאטשעג טאה ןוא (.בוג רעוױלהאמ) װאכיב־טלא ןיא 1798 רהאי ןיא
 לעיפ טרעהעגגא ןעבאה סע רעכלעװ וצ ,עילימאפ רעגיד׳סוחי רהעז א ןופ
 ןוא ןעטײקגיהעפ ענעטלעז טימ שנעמ א .םינבר עטסואװעב תורוד
 עשי׳דומלת עטםערג יד ןופ רענײא ןעװעג רע זיא ,סײלפ ןעכילנהעװעגנוא
 ־טנעפערעפ ענײז ןופ ןהעז וצ זיא םע יװ .טײצ רענעי ןופ עטרהעלעג
 ־נעסיװ־שידיא רעײנ רעד טימ ךיוא טנאקעב ןעװעג רע זיא ,ףירב עטכיל
 עמאס יד .ןעכארפש ערעדגא ןיא ןוא שטײד ןיא רוטארעטיל רעכילטפאש
 עבראה ןיא תולאש טימ ןעדנעװ םהיא וצ ךיז ןעגעלפ םינבר עטםואװעב
 ןיא תונבר טגעלעגראפ םהיא ןעמ טאה לאמ לעיפ .ןעלאפ עטםנרע ןוא

 .אירול לאומש ,בורק ןײז טםא־נרעפ טאה עיפארגאיב עצרוק ס׳אירול .ד (ג

 ,״רהוזה רפס תומדק״ ם׳אירול .ד ןופ עגאלפיוא רעט־2 רעד וצ ןבעגעגוצ זיא יז

 ןוא ״םישודק תעד״ ם׳רעניװ-טדאטשנעזײא ןיא־ .(1887 ,עשראװ) 15-14 .ז
 ם׳אירול .ש טלאהרעדיװ זיולב ןערעװ ״אנליוו ריע״ ם׳רעדיינשנײטש-דיגמ'
 ס׳אירול .ד ןעגעוו תועידי עטײטקאפ׳ עגינ״א .ןעטפנוקםיוא ענילטקניפנוא
 ,״לםימ■ איאקםיערװעי״ ןיא לעקיטרא ן״ז ןיא ןעבעגעג ןעםעה .י טאה ןינע

 .109 .ז ,דנאב רעט־4
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 ־עגבא גידנעטש םעד ןופ ךיז טאה רע רעבא ;תוליהק עטםערג יד
 ־עג רעטאוױרפ ןוא רחום םלא װאכיב־טלא ןיא טבעלעג טאה ןוא טגאז
 .עגינייא זיולב ןעראװעג טקורדעגבא ןענײז קרעװ ענײז ןופ .רעטרהעל
 ןײז ןוא שוח רעשיטירק רעםיורג ןײז ראלק םיורא ךיז טזײװ ײז ןיא

 .טײקשידאטעמ ענעטלעז
 רעכילטפאשלעזעג טימ ךיוא טגיטפעשעב לעיפ ךיז טאה אירול דוד
 ־עב ןוא תופיסא עטסגיטכיװ יד ןיא לײטגא ןעמונעג טאה רע .טײברא
 ךיז ןעמ טגעלפ גנונײמ ןײז וצ ןוא ,םינינע ענײמעגלא ןעגעװ ןעגנוטאר
 השמ ןעװ .טײקמאזקרעמפיוא ןוא גגוטכא םיורג טימ ןערעהוצ גידנעטש

 אירול .ד זיא ,דנאלסור ןײק ןעמוקעג 1846 רהאי ןיא זיא עראיפעטגאמ
 עגאל רעד טימ םהיא ןענעקעב וצ ידכ ,ענליװ ןײק םהיא וצ ןערהאפעג
 ףירב ם׳אירול ןענײז טגאסערעטגיא רהעז .(* 3 2ןעדיא עשיםור יד ןופ
 קרעװ סמענעי שיסור ןיא ןעצעזרעביא ןעגעװ ,ןאזניװעל .ב .י וצ
 וצ ידכ ,גיטיוג םיואכרוד ראפ ןעטלאהעג םאד טאה אירול ;״לבבורז״
 דוד זיא ןעבראטשעג .(• דומלת ן׳פיוא םילובלב יד ןעגעג ןעפמעק

 .1865 רהאי ןיא ,װאכיב־טלא ןיא אירול
 רעוהט ןעכילטפאשלעזעג ןוא ןעטרהעלעג םענהעזעגגא םעד טא ףיוא
 ,ןעגנושלעפ עשירעכערברעפ טימ הריסמ א ןעראװעג טכאמעג םע זיא
 -על ןעצנאג ןײז ףיוא טכאמעג ךילקילגמוא טינ רעיש םהיא ןעבאה םאװ
 ־יפע ןעצנאג םעד ןעלהעצרעד וצ יונעג טײקכילגעמ יד באה ךיא .ןעב
 טאה סע עכלעװ ,ןעטגעמוקאד־וױכרא עלעיציפא יד ןופ דנורג ן׳פיוא ,דאז
 ־סיוא ךיא באה ,ײז רעםיוא .(< ןעניפעגוצםיורא ןעבעגעגנײא רימ ךיז
 ־אמ עכילטפירש ןוא ןעגנולײטטימ עכילדנימ ענעדישרעפ ךיוא טצונעג

 .ןעלאירעט
 -אמ ףניפ ,טײצ ס׳נעטשרע םעד יאלאקינ ראצ ןיא םאד זיא ןעװעג
 (1837 רעבמעצעד ןעט־17 םעד) ןהעשעג זיא סאװ ,הפרש רעד ךאנ ןעטאנ
 רעד ףיוא זיא ,1838 יאמ ןיא .ץאלאפ־רעטגיװ ןעכילרעזײק םעד ןיא
 -בא רעטירד״ רעד ןיא ןעראװעג טלעטשעגוצ ןוא טפאכעגרעביא טםאפ
 םעד ןופ ןעמאנ ן׳פיוא ,גרוברעטעפ ןײק טריםערדא ,ףירב א ״גנולײט
 ־בעה ןיא ןעבירשעג ןעװעג זיא ףירב רעד .ןײטשנערינ לעדױ רחום
 ךיא לאז םאװ ,דנײרפ רעבעיל״ :יוזא טנעײלעג ךיז טאה ןוא שיאער
 חכמ !ומש חמי ,רעזײק רעזנוא ןופ גנולדנאה רעד ןעגעװ ןעגאז ךײא
 ףיוא טכער :ןעגאז ךיא לעװ ,ןעװעג םהיא ײב זיא םאװ ,הפרש רעד

 .159 •ז ,״אנליװ ריע״ (2
 .169—166 ,165—163 .ז ,״קתצי ראב״ (3

 .267 .מונ—1838 ,.פםקע עט-2 ,״ננול״טבא רעטירד״ רעד ןופ׳ װיכרא (•
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 ,טגאזעג רימ טאה (רעטלאוורעפ־טדאטש) ״ישטיגדאראג״ רעזנוא !םהיא
 ,םלוע לש ונובר ,יאולה .הפרש א ךיז ײב טאהעג לאמאבאנ טאה רע זא
 ׳ר ןעגעװ ןא רימ טבײרש !ןעמוקמוא יוזא םיאנוש ענײד עלא ןעלאז
 תועשר יד ןעטלאהוצםיוא טינ ךילקריװ זיא םע .ץשיבירפ ןופ לארשי
 ־וצ לאז ןעמ :ןעװעג טלאװ גנונײמ ןײמ !ומש חמי ,רעזײק םעד ןופ
 םהענ ךיא .גרוברעטעפ ןײק ןעקישבא ןוא דלעג רהעמ םאװ ןעבײלקפיונ

 ןאק ,(קסניראנ ןיא ןעםעזעג ךאד ןיב ךיא) םײװ ךיא יװ .ראפרעד ךיז
 ,עבלעזםאד ךיוא טםײה ״ישטינדאראג״ רעד ,דלעג לעיפ ןעלמאז ןעמ
 םעד טגנאלעבנא םאװ .רעכיג םאװ ןא רימ טבײרש רעבירעד ןוא

 ,אירול דוד ,דנײרפ רעײא .רימ ראפ ,םשה ןעמל ,םהיא טמהענ ,פוקטא
 .״װאכיב־טלא ןופ

 ־אנרעבוג־לארענעג רעװעיק רעד טאה רעטעפש געט עגינײא טימ
 ־ערבעה א ךאנ ״גנולײטבא רעטירד״ רעד וצ טקישעגוצ ,װאקיביב ,ראט
 השמ ,רחום א רענײא סאװ ,אירול .ד ןעבלעזמעד ןופ ףירב ןעשיא
 טלעטשעגוצ ןוא טסאפ ךרוד ןעמוקעב טאה ,רימאטישז ןיא שטױואניבאר
 ןיא שטיװאניבאר השמ ׳ר דנײרפ ןעטצעשעג ןײמ וצ״ ;ײצילאפ ןיא
 ־כיר םאד זיא יצ :ןעלײטוצטימ רימ רהעז ךײא טעב ךיא .רימאטישז
 זיא םע זא /׳ישטינדאראג״ רעזנוא ןופ טרעהעג אד באה ךיא סאװ גיט
 ?ומש חמי ,רעזײק רעזנוא ןופ ץאלאפ םעד ןיא הפרש א ןעװעג רעדיװ
 רימ טלײט !םלוע לש וגובר ,םיאנוש ענײד עלא ןעמוקמוא יוזא ןעלאז
 ?םהיא טימ ךיז טרעה סאװ .ץשיבירפ ןופ לארשי ׳ר ןעגעװ טימ
 .ןעגיגעגרעפ לעיפ ןעפאשרעפ רימ רהיא טעװ ,יונעג ץלא רימ טבײרש

 /׳װאכיב־טלא ןופ ,אירול דוד
 ־עג טכאמעג ״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןיא זיא ףירב עדײב יד ןופ
 ,ךילריטאג ,אד טאה טלאהגיא רעײז ןוא ,גנוצעזרעביא עשיסור א ןעראװ
 יד :רעזײק םעד ןעגעװ ןעקורדםיוא עבארג יד .רעדורעג א טכאמעג
 ןעטמהירעב םעד ןעגעװ טסײה םאד ,״ץשיבירפ ןופ לארשי ׳ר״ רעטרעװ
 טריטםערא ןאד טאה ןעמ ןעמעװ ,רענישזור לארשי ׳ר ,קידצ ןעשידיםח
 ,םירםומ עשידיא ײװצ ןענע׳גרה׳רעד ןעגעװ םעצארפ א וצ ןעגיוצעגוצ ןוא
 דלעג ןעבײלק ןעגעװ גאלשראפ רעד ,םעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ןוא
 ,ןעכאז עניוזא ןעװעג ץלא ןעגײז םאד — גרוברעטעפ ןײק ןעקישבא ןוא
 בראה ןעטײצ ס׳געטשרע םעד יאלאקינ ןיא טגעלפ ןעמ עכלעװ ראפ

 .ןעפארטשעב
 יד ןעגעװ גנושראפםיוא ןא טכאמעג ןעמ טאה ץלא ראפ רעהירפ
 זיא ןעמ .טריםערדא ןעװעג ןענײז ףירב יד עכלעװ וצ ,ןעשנעמ עדײב
 .גרוברעטעפ ןיא טינ ךיז טניפעג ״ןײטשנערינ לעדױ״ ןײק זא ,ןעגנאגרעד
 ,רימאטישז ןיא עקאט רע טבעל ,ן׳שטיװאניבאר השמ טגגאלאבנא םאװ
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 ־ראפ רעטםעדנימ ןײק טינ טלאפ םע ןעכלעװ ףיוא ,שנעמ א זיא רע ןוא
 ־גאמאק ארטםקע ״גנולײטבא עטירד״ יד טאה ינױ ןעטשרע םעד .טכאד
 סאד) װעיעקאר ןאטיפאק ןעקםמראדנאשז םעד װאכיב־טלא ןײק טריד
 רע םאװ ,םעד טימ טםואװעב זיא רעכלעװ ,װעיעקאר רעבלעזרעד זיא
 ־יטש ,עירעמראדנאשז רעד ןופ להעפעב םעד טיול ,1837 רהאי ןיא טאה
 םעד ןופ רעפרעק םעד הרובק רעד וצ טרהיפעגבא הבנגב ,דײהרעל
 ־עד א וצ ןעזאלרעד וצ טינ םוא ,ןיקשופ טעאפ ןעשיםור ןעטמהירעב
 ־יפאק רעקסמראדנאשז רעד .(טיוט ןעשיגארט ןײז בעילוצ עיצארטסנאמ
 דוד ײב װאכיב־טלא ןיא ןעכאמ וצ גארטפיוא םעד ןעמוקעב טאה ןאט
 ןעלעװ סאװ ,ןעריפאפ עלא ןעפאכרעפ ,גנובוז־זיוה א טכירעגנוא אירול
 ־עפ ןײק ןעריפאפ יד טימ םהיא ןעגנײרב ןוא ,ןעניפעג םהיא ײב ךיז

 .גרוברעט
 רעד ןיא טכארבעג װעיעקאר טאה ,ינױ ןעט8 םעד ,םורא ךאװ א ןיא
 ,ןעטפירקםונאמ ןוא ןעריפאפ עלא יד טימ ן׳אירול ״גנולײטבא רעטירד״
 עכלעװ ,ןעטסאק רעדנוזעב א ןיא ןעגעיל ןענופעג םהיא ײב טאה רע םאװ
 ־עג ן׳אירול ןעמ טאה גאט ןעבלעזמעד .טע׳מתח׳רעפ טאה װעיעקאר
 יד זא ,טרהעלקרע ןעדישטנע טאה רע .רעהרעפ ןעטשרע ן׳פיוא ןעמונ
 ־דנאה ןײז טינ זיא םאד ,ןעבירשעג טינ לאמנײק רע טאה ףירב עדײב
 ןעניפעג םאװ יד ןופ ,ןעדיא עגינײא ףיוא ןעזיװעגנא טאה רע .טפירש
 טגעלפ רע ליױו ,טפירשדנאה ןײז טוג ןענעק עכלעװ ,גרוברעטעפ ןיא ךיז
 ןיא ,עטשלעפעג ןענײז ףירב עדײב יד זא .ןעבײרשכרוד ײז טימ ךיז
 זא ,טנעכער רע .ןײז טינ לעפײװצ ןײק ןאק ,טגאזעג רע טאה ,םעד
 וצ םהיא םוא ,ףירב יד ןעמאנ ןײז ןיא טקישעגבא ןעבאה םיאנוש ענײז
 ,אריפאש ןעדיא רעװאכיב־טלא יד ףיוא טכאדרעפ א טאה רע ןוא ,ן׳רטפ
 ־וצ ןעכאװ עכילטע טימ םהיא ןעבאה עכלעװ ,קאנאמרעי ןוא טראפאפאר

 .ףוס ןעזײב א ןעבאה טעװ רע זא ,טעשארטסעג קיר
 ־עװ וצ) שובערד לארענעג רעקםמראדנאשז רעד טאה ךאנרעד דלאב
 םעד טלײטעגטימ (עינרעבוג רעוױלהאמ טרעהעגנא טאה סע ןאיאר סנעמ
 יד טיול זא ,ןע׳ףראדנעקנעב ףארג ,״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ ףעש
 םוטעמוא טסערא ס׳אירול .ד טאה ,ןעמוקעב טאה רע סאװ ,ןעטפנוקסיוא
 ־רעביא ןענײז עלא ןוא ,קורדגײא ןערעװש א רהעז טכאמעג ןעדיא ףיוא
 ןאק ןעמ .גנושלעפ א ןופ ןברק רעגידלושנוא ןא זיא רע םאד ,טגײצ
 ״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןיא רעהרעפ ןעכילנעזרעפ םײב זא ,ןענעכער
 ןעבײרש לאז םאװ ,ןעשנעמ א ןופ קורדנײא םעד טכאמעג טינ אירול טאה
 ־רעפ ם׳אירול ןעכײלגרעפ םײב .ףירב עשיראנ עכלעזא ןעקישבא ןוא
 ,טכארבעג ןוא טפאכרעפ טאה װעיעקאר םאװ ,ןעטפירקםונאמ ענעדיש
 ןענײז םאד זא ,ראלק דלאב טרעװ ,ףירב עשיאערבעה עדײב יד טימ
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 ןעטשרע רהיא ןיא .טײקכילנהע םוש ןהא ,ןעמפירשדנאה ערעדנא ראג.
 טגאזעגסיורא עקאט ״גנולײטבא עטירד״ יד טאה רעזײק םוצ טראפאר
 ראנ ,אירול טיג ןעבירשעגנא״ ףירב יד טאה ךילנײשרהאװ זא ,גנונײמ יד
 ןיא טלאװ אירול זא ,ןײז רהעז ןאק םע ןוא /׳דיא רעדנא ןא םעפע
 ־טנע עײנ א ןהעשעג ןעבאה טינ לאז סע ןעװ ,ןעראװעג טײרפעב ןעביג

 .גנוקעד
 ןענופעג טאה װעיעקאר סאװ ,ןעריפאפ ם׳אירול ןעקוקכרוד םײב
 ״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןיא ןעמ טאה ,טע׳מתח׳רעפ ןוא ןעטסאק ןיא
 רעכילטפאשנעסיװ א ס׳אירול טימ ריפאפ לעקיטש א ןענופעג ײז ןעשיװצ
 ־עלהעפ טימ ,טרעפמולעגנוא זיא ריפאפ טײז רעדנא רעד ףיוא ןוא ,ץיטאנ

 :ןעבאטשכוב עשינײטאל טימ שטײד ףיוא ןעבירשעגנא ןעװעג ןער

 ,ןעבראטשעג טזיא רעדנאםקעלא

 ,ןעכאטשעג טזיא יאלאקינ

 ,טגיורקעג טזיא ןיטניאטםנאק

 ,שטיװאלװאפ יאלאקינ ןאריט

 (ךילטײדנוא) ...ןיטנאטםנאק ןאריט רעד

 .(רילט״דנוא) ...דריװ יאלאקיג

 :טרהעלקרע רע טאה ,ריפאפ םעד ןעזיװעב ן׳אירול טאה ןעמ ןעװ
 ףיוא טפירשפיוא יד רעבא ,ןעבירשעגנא גידנעהנעגײא רע טאה ץיטאנ יד
 טינ לאמגײק וליפא יז טאה רע .טכאמעג טינ רע טאה טײז רעדנא רעד
 רע טאה ךאנרעד .לאמ ןעטשרע םוצ טציא יז טהעז רע ןוא ,טקרעמעב
 ־עג ןענײז סע ואװ ,ןעטסאק רעד :גנורעלקרע עדנעגלאפ יד ןעבעגעגוצ
 ,גרוברעטעפ ןײק טכארבעג טציא טאה ןעמ סאװ ,ןעריפאפ עגײז ןעגעל
 ,רהאי־ײה ןעריפאפ יד טימ םענײאניא ןעראװעג טע׳בנג׳עג םהיא ײב זיא
 ־טלא רעד טעדלעמעג םעד ןעגעװ דלאב ןאד טאה רע ןוא ,ץרעמ ןיא
 ןעטסאק םעד םהיא טאה ךאנרעד טײצ לעקיטש א ײצילאפ רעװאכיב
 ,טגאזעג ײברעד ןוא רעמראק יכדרמ ןעבעגעגבא קירוצ ןעריפאפ יד טימ
 םיאנוש ,ס׳אירול .ד ,טסײה םאד ,ענײז וצ ןעטסאק םעד טכארבעג זא
 ,רהעװש ם׳קאנאמרעי זיא רעמראק יװ יוזא .אירול לעקצאח ןהוז ןײז טאה
 ןעריפאפ יד טימ ןעטםאק רעד תעב זא ,אירול ,רע טנעכער רעבירעד
 ־אמרעי ,ײז ןופ רעצימע טאה ,דגעה ם׳םיאנוש ענײז ןיא ןענופעג ךיז טאה

 ,טפירשפיוא עשירעכערברעפ יד טכאמעג ,אריפאש יצ ,קאג
 ןעטלאהטנע ךיז ןיא טאה םאװ ,טפירשפיוא רעד ןופ גנוקעדטנע יד
 ־טםעפ טינ ךאג זיא םע גנאל יװ ,גנוגידײלעב טעטםעיאמ עטקעריד א
 טאה ,עטשלעפעג א עקאט זיא טפירשפיוא יד זא ,ןעראװעג טלעטשעג
 יד טאה ינױ ןעט־21 םעד .עגאל ם׳אירול דוד טרעגרערעפ קראטש
 ,טכירעב ןעכילרהיפסיוא ןא רעזײק םעד טלעטשעגוצ ״גנולײטבא עטירד״
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 סאד ךיוא ױו ,ףירב ע־זייב יד ,סנעטשרע :ןעליופעב טאה יאלאקיג ןוא
 ־וג רעװעליהאמ םוצ ןעקישבא טפירשפיוא רעשטײד רעד טימ ריפאפ
 ־עג ןעבירשעג ןענײז ײז ןעמעװ ךרוד ,ןעשראפוצסיוא ףיוא ראטאנרעב
 ןעשיװצ טאה רע םאװ ראפרעד ,ן׳אירול .ד ,סנעטײװצ ,ןוא ןןעראװ
 ־פיוא רעשירעכערברעפ א טימ ריפאפ א ןעטלאהעג ןעטנעמוקאד ענײז
 ־עפש געט ײװצ טימ .גנוטםעפ רעגרובלעםילש ןיא ןעצעזנײרא ,טפירש
 ןוא ,װעליהאמ ןײק ןעראװעג טקישעגקעװא ןעריפאפ ײרד יד ןענײז רעט
 רעשיסור רעטמהירעב רעד ןיא ןעםעזעג ןיוש אירול זיא ינױ ןעט24 םעד

 .רעכערברעפ עשיטילאפ ראפ גנוטסעפ
 טלײטעגטימ שובערד לארענעג רעקםמראדנאשז רעד טאה ליױורעד
 רע ןעכלעװ ןעגעװ ,לאפוצ ןעדנעגלאפ םעד ״גנולײטבא רעטירד״ רעד,
 ןיהא זיא ינױ ןעט10 םעד :װעליהאמ ןופ טכירעב א ןעמוקעב טאה
 טכוזעג אד טאה רע ןוא ,ןילטײצ ןמלז ,װאכיב־טלא ןופ דיא א ןעמוקעג
 טאה רע .ףירב ןופ ןעבאטשכוב ןעקעמםיוא ןענעק לאז םאװ ,ןעשנעמ א
 ןוא ,טפירשרעטנוא ם׳אירול דוד טימ טנעמוקאד א סיפע ךיז טימ טאהעג
 ־ײלב לאז סע זא יוזא ,ןעקעמםיוא ץלא םהיא לאז ןעמ ,טלאװעג טאה רע
 ם׳אירול טסואװרעד ךיז ןעבאה םעד ןעגעװ .טפירשרעטנוא יד רונ ןעב
 סיפע ןעםיוא אד זיא ןעמ זא ,גידנעהעטשראפ ןוא םיבורק רעװעליהאמ
 ,ץוש ךאנ ראטאנרעבוג םוצ טדנעװעג ךײלג ךיז ײז ןעבאה ,גנושלעפ א
 ,ןעװעג הדומ ךיז טאה רע ןוא ,ןעטלאהרעפ דלאב ןע׳נילטײצ טאה ןעמ
 ריפאפ םעד ןעגעװ גארטפיוא ן׳טימ װעליהאמ ןײק םהיא טקישעג זא

 .װאכיב־טלא ןופ שטיװערוג ןבואר טאה
 זא ,טעדלעמעג שובערד לארענעג טאה ,םעד ןעגעװ גידנעטכירעב
 טימ עטכישעג יד .ןעראװעג טריטםערא ןענײז שטיװערוג ןוא ןילטײצ
 ,ךילריטאנ ,ן׳װאקראמ ,ראטאנרעבוג רעװילהאמ םעד טאה ןע׳נילטײצ
 ןעראװעג טגעלעגפיורא םהיא ףיוא זיא םאװ ,עבאגפיוא יד טרעטכײלרעפ
 ־ראמ זיא להעפעב ס׳יאלאקיג רעדײא ךאנ .להעפעב ם׳יאלאקינ ךרוד
 יד ןופ ןערופש יד ףיוא ןעלאפעג ןיוש רע זיא ,טםואװעב ןעראװעג ן׳װאק
 יד ״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ ןעמוקעב רונ טאה רע יװ .רעשלעפ
 דלאב רע זיא ,ןיגע ם׳אירול וצ תוכײש א טאהעג ןעבאה םאװ ,ןעריפאפ
 ־רעפ ןופ עיסימאק רעדנוזעב א ךרוד ,גנושראפסױא רעד וצ ןעטארטעגוצ
 ,ןעטפירשדנאה ףיוא ןעטםילאיצעפס—ןעטרעפסקע ןוא עטמאעב עטיורט
 טײבראעג טאה עיסימאק יד .װאכיב־טלא ןיא טמיטשעב טאה רע םאװ
 טימ ןעריפאפ ןעמוקעב וצ םוא ,ןעגגוכוז־זיוה טכאמעג ,שיגרענע רהעז
 ,תודע לעיפ טרעהעגםיוא ,ןענאזרעפ עגיטכעדרעפ יד ןופ ןעטפירשדנאה יד
 ןעכילגרעפ ײז ןוא ןעטפירשדנאה עטסואװעב ענעדישרעפ טשראפעגםיוא
 ךיוא טאה ראטאנרעבוג רעד .װ ,זא .א טפירשדנאה ם׳אירול .ד טימ
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 ־עג םעד בעילוצ זיא רע .גנוכוזרעטנוא רעד ןיא לײטנא ןעמונעג ןײלא
 עגינײא רעהרעפ א ףיוא ןעמונעג ךילגעזרעפ טאה ןוא װאכיב־טלא ןיא ןעװ
 ־סיוא רעגיסעמקעװצ ןוא עיגרענע רעד קנאדא .עטגידלושעב יד ןופ
 ןעצנאג םעד ןערעלקוצפיוא ןעגנולעג ילױ ףוס ןיא ןיוש זיא ,גנושראפ
 ,טכירעב ס׳ראטאנרעבוג םעד ןופ .עגידלוש עלא יד ןעקעדטנע ןוא תמא
 ־נוא רעד ןופ ןעטאטלוזער יד ןעגעװ טלײטעגטימ טאה רע ןעכלעװ ןיא
 םאװ ,ןעלאירעטאמ עטכילטנעפערעפ־טיג ערעדנא יד ןופ ןוא ,גנוכוזרעט
 :םעדנעגלאפ סיורא ךיז טלעטש ,ןינע ם׳אירול דוד ןעגעװ ןעגאמרעפ רימ
 ־אפאר יד ,װאכיב־טלא ןיא תוחפשמ עטסנהעזעגנא יױוצ יד ןעשיװצ
 ןופ ןיוש טאה ,םיבורק ןעװעג ןענײז ײז שטאכ ,ס׳אירול יד ןוא סטראפ
 ־רעפ ןוא ןעטפעשעג ןיא ץנערוקנאק בעילוצ ,האנש א טריטםיזקע גנאל
 ךאנ ןענײז ןעםיוטשנעמאזוצ עכילנעזרעפ יד וצ .ןעײרעגירק ענעדיש
 רעײז ,סטראפאפאר יד ןופ ןירערהיפנא יד .םיכוסכם עש׳להק ןעמוקעגוצ
 עםיורג טרהיפעג טאה יז .טראפאפאר עשער הגמלא יד ןעװעג זיא ,טפיוה
 ןוא רעדגיק ערהיא דנעה יד ןיא ןעטלאהעג טסעפ טאה ,ןעטפעשעג
 טאה ,אירול לעדיא ,רעטאפ ןעטלא ןײז ןוא ן׳אירול דוד וצ .ךעלקיגײא
 ןעםיורג םעד ןעװעג אגקמ טאה יז ליױו ,סנעטשרע ,םאה א טלהיפעג יז
 לײװ ,סגעטיױוצ ןוא ;ןעזיװעגםיורא םוטעמוא ײז טאה ןעמ םאװ ,דובכ
 ־אפאר עשער .ןערירוקנאק ךילטפעשעג רהיא טימ לאמא ןעגעלפ ײז
 תשא״ ןא ןופ עלאר רעד טימ ןענעגונעב טלאװעג טינ ךיז טאה טראפ
 טסולגעג ךיז טאה רהיא .החפשמ רעםיורג א ןופ ןירעגראזרעפ א ,״ליח
 ןעקראטש ןוא רעטקאראכ ןעטסעפ א טימ יורפ א .םרעםערג םאװטע
 דובכ וצ טבערטשעג טאה יז .גיצײגרהע טםכעה ןעװעג יז זיא ,ןעליװ

 .טכאמ ןוא
 ענעדיא עכײר ,עשיגרענע ןא זא ,ןעפערט טגעלפ ןעטײצ עגילאמא
 ־עק ,בר םעד ןעמיטשעב—לעטדעטש ןעצנאג א טימ ןעװעדנאמאק לאז
 רעד וליפא .״עקבאראק״ רעד טימ ןערהיפנא ,םיטחוש יד רעביא ןעגינ
 טנאקעג יז טאה ,טינא ;ןעמיטש רהיא טימ טזומעג טאה ״ישטינדאראג״
 .לעטדעטש ןופ ןעמהעגוצ םהיא לאז ןעמ ,״עיגרעבוג״ ןיא ןעקריװסיוא
 עשער ןעװעג װאכיב־טלא ןיא זיא רעדײלק עשרעבײװ ןיא קאזאק ןימ אזא
 טכאמעג אד יז טאה ,אריפאש רעזײל ,ןערהיא םעדײא םעד .טראפאפאר
 — טראפאפאר החמש ,ןהוז םעד .(ראיעמ) ״אװאלאג־טדאטש״ א ראפ
 ־עג זיא ,װעיטאפעשטש ״ישטיגדאראג״ רעד .רעניבאר םענאיזאק א ראפ

 .טײל ערהיא ןופ ןעװ
 ־עלאבעג ןעבאה ןעשגעמ עטנעהאנ ערהיא ןוא טראפאפאר עשער
 ןעװעג טלאװ םאד יװ ,דלעג ןוא םיקםע עש׳להק יד רעביא טעװעטאב
 ,ץיפש רעד ןיא אירול דוד טימ ,טײל־טדאטש עטסעב יד .סנעגײא רעײז
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 םטראפאפאר יד ןופ םענײא ײב .ןעריטםעטארפ ןוא טכארבעגפיא ןערעװ
 רעטײװ טלאװעג טאה. רע עבלעװ /׳עקבאראק״ יד פא ןעמ טמהענ
 דוד זיא ץלא ןיא גידלוש זא ,טנעכער עשער .עדנערא ןיא ןעטלאה
 סע ןוא ,טינ גערב ןײק טאה םהיא ןעגעג סאה ןוא םעכ רהיא ,אירול
 םעדײא ןוא ןהוז רהיא טימ יז .ןעגנײרבמוא םהיא זומ ןעמ זא ,טבײלב
 סעיצאניכאמ עשירעכערברעפ יד ןופ רעוהטפיוא יד ןעװעג םע ןענײז

 ־לאפ טקישעגבא ןוא ןעבירשעג ןערעװ ןעמאנ ס׳אירול ןיא .םהיא ןעגעג
 .טכאדרעפ ןעשיטילאפ א םהיא ףיוא ןעפראװ םאװ ,ףירב עש

 ןיא טראפאפאר רעניבאר םעד ײב .גינעװ ךאנ ײז זיא םאד רעבא
 ,ןעטפירקםונאמ ם׳אירול טימ ןעטסאק ןעטע׳בנג׳עג םעד ןעמ טנעפע זיוה
 ־רעפ א טײז רעדנא רעד ףיוא טכאמ ןעמ ,ריפאפ א םיורא טמהענ ןעמ
 .ןעטסאק ןיא ןײרא קירוצ םע טגעל ןעמ ןוא ,טפירשפיוא עשירעכערב
 יד טעװ ,גנוכוז־זיוה א ןערעװ טכאמעג סיװעג ן׳אירול ײב ךאד טעװ םע
 ײב רעביא ןעמ טזאל ,לאפ ןעדעי ףיוא !ןערעװ טקעדטנע טפירשפיוא
 ,ןאד וליפא ןוא .טפירשרעטגוא ם׳אירול דוד טימ ןעריפאפ עכילטע ךיז
 טציז ןוא גרוברעטעפ ןײק ןעראװעג טרהיפעגקעװא ןיוש זיא רע ןעװ
 ןעמ םאװ ,ריפאפ א טימ גנושלעפ עײנ א ןעכאמ ןעמ טבורפ ,טריטםערא
 וצ יוזא טעראטםעג ךיז טאה ןעמ .ן׳אירול ײב טע׳בנג׳עגםיורא טאה

 .ןהעטשפיוא טינ םיתמה־תיחת ןײק לאז רע זא ,םהיא ןעבארגעב
 רעד זיא עטכישעג רעצנאג רעד ןיא ךירטש רעטםגירעיורט רעד
 ןעמונעג אירול דוד ןעגעג גנורעװשרעפ רעד ןיא טאה סע ןעכלעװ ,לײטנא
 טאה םהיא ןופ .אירול לעקצאח רעגירהאי־20 רעד ,ןהוז רענעגײא ןײז
 יד ןופ .תורצ ןוא שפנ תמגע לעיפ טאהעג רעהירפ ךיוא רעטאפ רעד
 טרהיפרעפ טאה ,געװ ןעמורק א טימ קעװא רע זיא ןא ןערהאי עגנױ ראג
 טימ ,רעטאװע׳םת א ןעװעג רע זיא וצרעד ;ןעטפאשטנאקעב עטכעלש
 טצעהעגפיוא םהיא ןעבאה םיאנוש יד .דנאטשרעפ ןעשלעגיופ א סיפע
 יצ .סעיצאניכאמ ערעײז ראפ םהיא טצונעגםיוא ןוא רעטאפ םעד ןעגעג
 טינ זיא סאד—טינ רעדא ןעלעיצ ערעײז ןעגעװ טםואװעג לעקצאח טאה
 טכארבעג ײז וצ םע רע טאה םלאפנעלא רעבא .ןעראװעג טרעלקעגפיוא
 טײקכילגעמ יד ןעבעגעג ײז ןוא ןעריפאפ ס׳רעטאפ ןײז טימ ןעטסאק םעד

 .ןעגנושלעפ ערעײז ןעכאמ וצ
 ־אפאר עשער ןעװעג ןענײז ךאז רעצנאג רעד ןופ רעוהטפיוא יד
 רעד ןוא ,טראפאפאר החמש רעניבאר רענאיזאק רעד ,ןהוז רהיא ,טראפ
 טרהיפעגסיוא .אריפאש רעזײל ״אװאלאג־טדאטש״ רעד ,רערהיא םעדײא
 ־טימ ןוא ,שטיװערוג ןבואר ןוא קאנאמרעי יכדרמ ןעבאה ןעגנושלעפ יד
 .רעמראק יכדרמ רעטלא רעד ,רהעװש ם׳קאנאמרעי טאה ײז ןעפלאהעג
 פיט םענעי ןופ רענײא—קאנאמרעי ןעװעג ײברעד זיא רעוהט־טפיוה רעד
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 קאנאמרעי .טגאמרעפ ןאד טאה הלהק עשידיא עדעי םאװ ,רסומ־בלאה
 רע ;(ןעזײרג עבארג טימ ןעבירשעג) שיםור לעםיב א טגעקעג טאה
 זיא רע .ןעצעזעג עשיםור יד ןיא טנעװאהעב ראפ ןעטלאהעג ךיז טאה
 טיג ,טסײה םאד ,״עװטסלאשטאנ״ רעגיטרא רעד טימ ״טנאקעב״ ןעװעג
 ןוא ,רענעיד ןוא רעבײרש יד טימ יװ ,עטמאעב ערעכעה יד טימ יוזא
 ־טפירש ענעדישרעפ ןעדיא ראפ ןעלעטשפיונוצ טימ ןעמונרעפ ךיז טאה רע
 גיטײצכײלג .סעדעבאי ײלרעלא ןערהיפרעפ ןוא ןעריפאפ ,תושקב עכיל
 ביוא זא ,סעקנושארטם טימ ןוא תוריםמ טימ טגיטפעשעב ךיז רע טאה
 ,יוזא .ן׳רםמ רע טעװ ,״דלעג־ץרחי״ ןײק ןעבעג טיג םהיא טעװ ןעמ
 ןעגנאלרעד טעװ רע זא ,טעשארטםעג קאנאמרעי טאה ,לעיפשײב םוצ
 עטרהעװרעפ ןעקורד טשרמולכ ןעגעװ ,להק רעװאכיב ףיוא ריפאפ א
 ־רעפ רעד ןעװעג סע זיא שפנ רענײפ אזא ןוא .רעכיב עשיאערבעה
 ברוקמ םעד ,ן׳טראפאפאר רעגיבאר םענאיזאק םעד ײב שגעמ רעטיורט
 ףירב עשלאפ ײװצ יד .אריפאש ״אװאלאג־טדאטש״ םײב תיב־ןב ןוא
 ־ערברעפ ןײז ןעװ ןוא ,קאנאמרעי ןעבירשעגנא טאה ןעמאנ ם׳אירול ןיא
 טאה ,טצעזעגנײרא םהיא טאה ןעמ ןוא ,ןעראװעג טקעדעגפיוא זיא ןעכ
 תודע יד ףיוא תוריםמ עכילטפירש טימ ןעטאשעג עמרוט רעד ןופ רע

 .ןעטרעפםקע ןוא
 ־בא רהעמ םאװ םוא ,םילכ עלא ףיוא טײבראעג טאה קאנאמרעי
 טימ ךיז רע טדנעװ עמרוט רעװעליהאמ ןופ .גנופארטשעב ןײז ןעהיצ
 ףארג ,״גנולײטפא רעטירד״ רעד ןופ ףעש םוצ השקב רעכילטפירש א
 עטסערג יד טאה םאװ ,דוס ןעגיטכיװ א טםײװ רע :ן׳ףראדנעקנעב
 רונ רע ןאק םהיא ןעקעדטנע רעבא ,גנוריגער רעד ראפ גנוטײדעב
 בעילוצ םהיא לאז ןעמ ,רע טעב רעבירעד ;ךילנעזרעפ ן׳ףראדנעקנעב
 זיא ״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןיא .גרוברעטעפ ןײק ןרעדאפםיורא םעד
 ־עג טוג ןעטראד טאה ןעמ .תושקב ןימ םעד וצ טנהעװעג ןעװעג ןעמ
 ־רעפ ןוא ןערהיפרעפ וצ לעטימ א רונ סאד זיא םנעטםײמ זא ,טסואװ
 םעד לאז רע ,טרעפטגעעג םהיא ןעמ טאה .גנושראפםיוא יד ןרעטגאלפ
 ־רעבוג רעװעליהאמ םעד ןעבעגרעביא ריפאפ םאד ןוא ןעבײרשנא דוס
 טימ ,ןעמאנ ם׳ףראדנעקנעב ףיוא טרעװנאק ןעטכאמרעפ א ןיא ראטאנ
 ןהעגרעד ףירב רעד טעװ ןאד ;״גידנעהנעגײא״ :גנוקרעמגא רעד
 ןײק טאה קאנאמרעי .״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ ףעש םוצ טקעריד

 :״דוס״ ןעג־ייטכיװ ןײז טלײטעגטימ ךילטפירש רע טאה ,טאהעג טינ הרירב
 ־כילגעמ ןוא ףליה עגיטיונ יד ןעבעג ,ן׳קאנאמרעי ,םהיא טעװ ןעמ ביוא
 עגיטיונ עלא ןעקעדטנע ןוא ןעגנושראפסיוא עגירעהעג יד ןעכאמ וצ טײק
 זא ,טמהירעג ךיז טאה אירול דוד זא ,ןעזײװעב רע טעװ ,ןעטנעמוקאד
 ןוא רעזײק״ ןערעװ רע טעװ םורא רהאי ײװצ ןיא יװ רעטעפש טינ
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 ־נעב ףארג זא ,ענטעמאה ןוא דליװ יוזא ןעװעג זיא הריסמ יד /׳חישמ
 רעראלק גונעג ראנ ,רעצרוק רעד טימ טנעגונעב ךיז טאה ףראדנעק

 ״!טײקשיראג״ :ץיטאנ רעכילטפירש
 .שטיװערוג ןבואר ךיוא טגילײטעב ךיז טאה ןעגנושלעפ יד ןיא
 ןופ טײז רעדנא רעד ףיוא טפירשפיוא עשטײד יד טכאמעג םע טאה רע
 עטײװצ א ןעכאמ טבורפעג ךיוא סע טאה רע .טפירקסונאמ ס׳אירול
 םאװ ,ריפאפ א טימ ןע׳נילטײצ װעליהאמ ןײק טקישעג ןוא גנושלעפ
 ךיוא טאה הרבח רענעש רעד וצ .ן׳אירול ײב טע׳בנג׳עגםיורא טאה ןעמ
 טימ ןיוש טאה רע .רעמראק יכדרמ ,רהעװש ם׳קאנאמראי טרעהעגגא
 ־עב׳ם יװ ךיז ןעמ טעװ ן׳אירול טימ זא ,טעשארטסעג רעהירפ טײצ א
 ־עגקעװא לאז רע ,וצרעד ןעגנײרב טעװ ןעמ ,ןענעכערבא ןײז וצ ףראד
 ןעלקצאח טימ ן׳רוכש טגעלפ רעמראק .גרוברועטעפ ןײק ןערעװ טרהיפ
 םעד ןעגנײרב לאז רע ,טדערעגוצ םענעי םע רע טאה טפיוהרעד ןוא

 .ןעריפאפ ם׳רעטאפ םעד טימ ןעטםאק
 ןעטאטלוזער יד ןעגעװ גרוברעטעפ ןײק טכירעב א גידנעלעטשוצ
 װאקראמ ראטאנרעבוג רעװעליהאמ רעד טאה ,גנושראפםיוא רעד ןופ
 ־אש ״אװאלאג־טדאטש״ רעד ,טראפאפאר רעניבאר רעד זא ,טלײטעגטימ
 ־סערא ןענײז אירול לעקצאח ןוא רעמראק ,שטיװערוג ,קאנאמרעי ,אריפ
 ,ן׳װעיטאפעשטש ״ישטינדאראג״ םעד טגנאלעבנא סאװ .ןעראװעג טריט
 ־וצנײא טעראטסעג טינ ךיז טאה רע םאװ ,דלוש יד םהיא ףיוא טלאפ
 ראפ ײז ןופ טאה רע ,טרעקרעפ רונ ,לעטדעטש ןיא םיכוסכם יד ןעליטש
 ״גנולײטבא רעטירד״ רעד וצ טכירעב ןײז ןיא .ןעצונ ןעגיוצעג ךיז
 טרעלקעגפיוא טאה גנושראפסיוא יד זא ,ןעזיװעגנא ךיוא װאקראמ טאה
 יוזא זיא דלוש סנערעדעי ןוא ,רעכערברעפ עלא טקעדטנע ,ךאז עצנאג יד
 גיטיונ טינ ,גנונײמ ןײז טיול ,זיא םע זא ,ןעראװעג טלעטשעגטםעפ יונעג
 —טכירעג םוצ ײז ןעבעגרעביא ןוא סעצארפ א ײז ןעגעג ןערהיפרעפ וצ

 .רעגײטש ןעוױטארטםינימדא ן׳פיוא ןעפארטשעב ןעמעלא ײז ףראד ןעמ
 וצ ןעבירשעג שובערד לארענעג רעקסמראדנאשז רעד טאה גיטײצכײלג
 יװ ,ןאזרעפ רענהעזעגנא אזא ןופ טםערא רעד זא ,ן׳ףראדנעקנעב ףארג
 ןערעװש א רהעז טכאמעג טלעװ רעשידיא רעד ןיא טאה ,אירול דוד
 ןראצ ןוא םהיא וצ להיפעגטימ םיורג ןעפורעגםיורא םוטעמוא ,קורדנײא
 .קילגמוא םעד טכארבעג םהיא ףיוא ןעבאה סאװ ,ןעשנעמ יד ןעגעג

 ־לעזעג יד ןעגיהורעב וצ טײקגידנעװטיונ יד יאס ,טײקגיטכ^רעג יד יאם
 יד זא — ,ןעבירשעג שובערד טאה — אזלא טרעדאפ גנונײמ עכלטפאש

 .ןערעװ טפארטשעב ןפוא ןעטסגנערטש ן׳פיוא ןעלאז עגידלוש
 ־וג רעװעליהאמ םעד וצ טמיטשעגוצ טאה ״גנולײטבא עטירד״ יד
 ־ילטכירעג א ןהא עגידלוש יד ןעפארטשעב ןעגעװ גנונײמ ם׳ראטאגרעב
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 רעזײק רעד טאה ,טראפער ם׳ףראדנעקגעב ףארג טיול .סעצארפ ןעכ
 :להעפעב ןעדנעגלאפ ןעבעגעגבא 1838 רעבאטקא ןעט־8 םעד יאלאקיג

 ־טדאטש״ םעד ןוא טראפאפאר החמש רעגיבאר םעד ,סגעטשרע
 .טמא ןײז ןופ ןערעדעי ןעצעזבארא אריפאש רעזײל ״אוואלאג

 לעקצאח ןוא ן׳שטיװערוג ןבואר ,ן׳קאגאמרעי יכדרמ ,סנעטײװצ
 רהאי ײרד ףיוא ןערעדעי ,םעטאר עקםטגאטםערא ןיא ןעבעגבא ן׳אירול
 טדאטש רעדנאנא ןיא װאכיב־טלא ןופ ײז ןעקישםיורא ךאגרעד ןוא ,טײצ

 .עינרעבוג רעװעליהאמ ןיא
 ןא ןיא װאכיב־טלא ןופ ןעקישםיורא ן׳רעמראק יכדרמ ,סנעטירד
 ־וצ ,םהיא גידנעבעגבא טינ ,עינרעבוג רעװעליהאמ ןיא ,טדאטש רעדנא

 .סעטאר עקסטנאטסערא ןיא ,טײקטלא ןײז בעיל
 ןופ ןערהיפרעבירא ן׳װעיטאפעשטש ״ישטינדאראג״ םעד ,סנעטרעפ
 .םעינרעבוג עטײװ יד ןופ רעגײא ןיא לעטש עבלעזיד ףיוא װאכיב־טלא

 טלעטשעגטסעפ זיא סע יװ יוזא :ןעליופעב יאלאקיג טאה ךײלגוצ
 ןופ םהיא ןעײרפעב ,טײקגידלושנוא עמאקלאפ ם׳אירול דוד ןעראװעג

 .גנוטםעפ רעגרובלעםילש
 ־לעפ עשירעכערברעפ יד ןופ רעוהטפיוא יד ןעגײז ,ןעהעז רימ יװ
 רערעטכײל לעיפ א טימ ןעמוקעגבא ,אריפאש ןוא טראפאפאר ,ןעגנוש
 ןא ןיוש זיא םע .גארטפיוא רעײז ןופ רערחיפסיוא יד רעדײא ,ףארטש
 עטסערג יד עגידלוש־טפיוה יד ןעמוקעב לאמ עלא טיג זא ,ללכ רעטלא
 ןעלעיפשײב עכלעזא .טנעידרעפ רשכ ןעבאה ײז עכלעװ ,גנופארטשעב

 ,ןעטײצ ענעי ןיא סרעדנוזעב ןוא ,םוטעמוא ןעגיפעג טפא ץנאג רימ ןענעק
 .אד ןעלהעצרעד רימ עכלעװ ןעגעװ

 -ילש ןופ ןעראװעג טײרפעב אירול דוד זיא רעבאטקא ןעט־9 םעד
 ־קערש עגעי טשרעהעג טינ ךאנ אד טאה טלאמעד .גנוטסעפ רעגרובלעם
 ־רובלעסילש יד רעכלעװ ךרוד ,גנוגדרא עמאזיורג ךילנהעװעגגוא ,עכיל
 ־עיורט אזא ןעמוקעב ןעטײצ עגידרעטעפש יד ןיא טאה גנוטםעפ רעג
 ןעבלאהטרעפ יד ןופ ףיולרעפ ןיא ןעמ טאה ן׳אירול .טײקטמהירעב עגיר
 טינ גיםעמסינטלעהרעפ ,גגוטסעפ ןיא ןעםעזעג זיא רע סאװ ,ןעטאנאמ
 ןעגנואװצעג טינ ,לעיפשײב םוצ ,םהיא טאה ןעמ .טלעדנאהעב בראה
 םהיא טגעלפ ןעמ ןוא לעםעק ן׳הפירט ,םענײמעגלא םעד ןופ ןעסע וצ
 טנאדגעמאק רעד .טכאקעג ןײלא ךיז טאה רע עכלעװ ,טסביוא ןעפיוק
 טפיוקעג םהיא ראפ ,השקב ןײז טיול ,וליפא טאה גנוטסעפ רעד ןופ
 טימ טײצ א ךאגרעד ןעמ טאה רפוש םעד .הנשה־שאר ףיוא רפוש א
 רע זיא רעטעפש רונ ,החפשמ ס׳אירול ןיא קנעדנא םלא טיהעג ןערהאי
 ןיא ןעמוקעגראפ זיא םאװ ,הפרש רעסיורג א ײב ןעראװעג טנערברעפ

 .שטיװאלסיכ לעטדעטש םעד
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 א ןעװעג זיא םײהא גרוברעטעפ ןײק קירוצ עזײר ם׳אירול דוד
 ־רעפ עגילהעצנוא ענײז ראפ בוט־םױ רע׳תמא ןא ,גוצ־סעגיז א ,ףמואירט
 םהיא ןעבאה םגעװרעטנוא םוטעמוא ןוא װעליהאמ ,קסבעטיװ ןיא .רערהע
 ,װאכיב־טלא ןיא .ןעשנעמ םנעפיוה טםירגעב דײרפ טימ ןוא טנעגעגעב
 םהיא םיורא טדאטש ץנאג טעמכ זיא ,טכאנ־ײב ןעמוקעגנא זיא רע ןיהואװ
 ־קירוצ ןייז ןוא ,טנעה יד ןיא סעקעשטאטם ענעדנוצעגנא טימ ,ןעגעקטנא
 טגעלפ גנאלנערהאי .גיכליה ןוא ךילהערפ ןעראװעג טרעײפעג זיא רהעק
 דוד טימ ןעפארטעג טאה סאװ ,עטכישעג יד ןעלהעצרעד אד ךאנ ןעמ
 ןעבעגעגרעביא ןעמ טאה רעדניק־םדניק וצ רעדניק ןופ ןוא ,אירול
 םהיא טימ ןענײז סאװ ,םיסנ ענעדישרעפ ןעגעװ סעדנעגעל ןוא תױשעמ
 ־רעגנױ א .גנוטסעפ רעגרובלעסילש ןיא ןעםעזעג זיא רע ןעװ ,ןהעשעג
 ןעראװעג רעטעפש זיא םאװ ,ןילרעב השמ ,װאלקש ןעטנעהאנ ןופ ןאמ
 ־ירפ םעד רעטנוא טאה ,רעוהט־ללכ ןוא רעלעטשטפירש םלא ,טסואװעב
 ,ריש ןעשיאערבעה ןעםיורג א ןיא דאזיפע םעד ןעבירשעב קורדנײא ןעש
 .טקורדעגגוא ןעבילברעפ זיא קרעװ ןײז .״ןגרנ ירבד״ ןעמאנ ן׳טימ
 אד טקורדעגבא זיא ריש רעד) .זנוא ײב ךיז טניפעג טפירקסונאמ רעד
 עגינײא ןענופעג םהיא ןיא ןעבאה רימ .(1 .מונ עגאלײב םלא ךוב ןיא
 לעקיטרא ןיא אד ןענײז עכלעװ ,ןעכירטש ןוא ןעטײהלעצנײא עטנאםערעטניא
 עלעיציפא יד ןופ לאירעטאמ םעד טימ םעגײאניא ,ןעראװעג טצונעגםיוא

 .ןעטנעמוקאד־וױכרא
 ךיז אירול דוד טאה ,װאכיב־טלא ןײק ןעמוקקירוצ ןײז ךאנ דלאב
 ןעגעװ השקב רעכילטפירש א טימ ן׳ףראדנעקנעב ףארג וצ טעדנעװעג
 ־ײג ם׳לעקצאח ףיוא ןעזיװעגנא טאה רע ,םענײז ןהוז םעד ןײז להומ
 ־יא ןעטעבעג טאה רע ןוא ,הטרח עסיורג ןײז ףיוא ,טײקכאװש עגיטם
 גנוקריװ רעד רעטנוא ,װאכיב־טלא ןיא רעטײװ ףיוא םהיא ןעזאלרעב
 ־יטראד רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ךײלגוצ רעבא ,ןרעטלע יד ןופ
 ,ןענעכער וצ דנורג א טאהעג טאה רעטאפ רעד ,םינפא) ײצילאפ רעג
 ןוא םענעטארעג־טינ םעד רעביא טכיזפיוא רעגעגײא ןײז טימ זיולב זא
 טאה ףראדנעקנעב .(ןעמוקםיוא טינ רע ןאק ןהוז ןעגיטםנעפשרעדיװ
 ־עגסיוא גידלושנוא זיא אירול םאװ ,ןעדײל יד טכארטעב ןיא ןעמוגעג
 ־רעפ שילאראמ םהיא ףראד ןעמ זא ,ןענופעגנײא טאה רע ןוא ,ןענאטש
 ןיז אזא ןיא .ןהוז םעד ןעגעװ השקב ןײז ןעליפרע ךרוד שטאכ ןעגיטיג
 ־עב ס׳יאלאקינ טיול ןוא ,רעזײק םעד טראפאר א טלעטשעגוצ רע טאה
 ,גנופארטשעב רעד ןופ ןעראװעג טײרפעב אירול לעקצאח זיא ,להעפ

 .טמיטשעב םהיא טאה רע עכלעוז
 ־סערא ןיא ןעראװעג טקישעגבא ןענײז שטיװערוג ןוא קאנאמרעי

 ־עד רעד ײב—רעטשרע רעד :טײברא־גנאװצ ףיוא ,סעטאר עקסטנאט
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 ןיא .רעקםיורבאב רעד ײב—רעטיױוצ רעד ןוא ,גנוטסעפ רעגרובנעב
 ־נוא םאקלאפ ןוא קנארק רעװש ןעראװעג קאנאמרעי זיא םורא רהאי א
 טאה ,רעטכאט רעגנױ ןײז ןופ השקב רעד טיול .ןעטײברא וצ גיהעפ

 ־וג רעװעליהאמ ,װאלםישטמא ןיא טצעזעב 1840 רהאי ןיא םהיא ןעמ
 ־רעד לאמ עכילטע ןעבאה רעטומ ןוא יורפ םע׳שטיװערוג ךיוא .עינרעב
 ־באב ןופ םהיא ןעײרפעב ןעגעװ תושקב ן׳ףראדנעקנעב ףארג וצ טגנאל
 ,זיא רעמראק רעטלא רעד .גלאפרע םוש ןהא רעבא ,גנוטסעפ רעקסיור
 ,װאכיב־טלא ןופ ןעראװעג טקישעגםיורא ,להעפעב ןעכילרעזײק םעד טיול
 רעטםינימ־ןרעגיא רעד טאה ן׳װעיטאפעשטש ״ישטינדאראג״ םעד ןוא
 ןיא ,לעטדעטש ןעטײװ א ןיא טמא ןעגיבלעזמעד ףיוא טרהיפעגרעבירא
 ־דאראג״ םעד ראפ סע זיא פאלק רעלעירעטאמ א .עינרעבוג רעמרעפ
 ךאד רע טאה לעטדעטש רעמרעפ םעד ןיא םיראװ ,ןעװעג םיװעג ״ישטיג
 תוקולחמ עשידיא ןופ ןעצונ ןײק ןעהיצ טנאקעג טינ ןיוש סלאפנעלא

 .םיכוםכם ןוא



 ןעזעװ־קורד ןעשידיא ןופ עטכישעג רעד וצ
 ןעטשרע םעד יאלאקינ ןופ קיטילאפ עכילדנײפ־ןעדיא עבראה יד
 רונ ,ןעדיא עשיםור יד ןופ עגאל עשימאנאקע יד טריניאור זיולב טינ טאה
 .טכיזניה רעלערוטלוק ןיא ךיוא ןעגלאפ עגירעיורט רהעז טאהעג טאה יז
 תוריזג עפראש יד טלעיפשעג ןירעד ןעבאה עלאר עכילדעש םרעדנוזעב א
 ־ײרד יד ןיא ןעביוהעגנא ךיז ןעבאה םאװ ,ןעײרעקורד עשידיא ןעגעג
 ןעטלאגעג השוריב ןוא טרעדנוהרהאי ןעטנהעצנײנ ןופ ןערהאי רעגים
 :הכולמ ם׳נעטײװצ םעד רעדנאםקעלא ןופ טײצ רעטשרע רעד ןיא ךאנ
 ןוא רוטארעטיל רעשידיא רעד ןופ םקואװ םעד טרעטשעג ןעבאה ײז
 .(*ןעדיא עשיםור יד ןעשיװצ גנודליב ןופ גנוטײרפשרעפ יד ןעטלאהרעפ
 ־טימ קראטש םזידיסח םעד ןופ גנוהעטשטנע יד טאה ,טםואװעב יװ
 ןוא ןעליופ ןיא ןעזעװ־קורד ןעשידיא ןופ גנולקיװטנע רעד וצ טקריװעג
 ןיא טאה סאװ ,גנוגעװעב עכילטפאשלעזעג־זעיגילער עײנ יד .דנאלסור
 ־עפײא ןא ןעפורעגסיורא ןוא גנוטײרפשרעפ עםיורג א ןעגארקעג ןעכיג
 טגיטיונעג ,ךילריטאנ ,ךיז טאה ,רענגעג ערהיא ןופ דנאטשרעדיװ ןעגיר
 .קימעלאפ ןוא עדנאגאפארפ ןופ לעטימ םלא ,טראװ ןעטקורדעג ןיא
 ־דנעטשרעפטסבלעז ,זיא ןעײרעקורד עשי׳דגנתמ יד ףױרעד ןעצונוצסיוא
 ןעדנירג ןעמונעג םידיםח יד ןעבאה רעבירעד .ךילגעמנוא ןעװעג ,ךיל
 גנוקריװ רעײז ואװ ,ןעדנעגעג ענעי ןיא טפיוהרעביא ,ןעײרעקורד ענעגײא
 רעװעליהאמ ןוא רעװעיק ןיא ,ןעילאדאפ ,ןילאװ ןיא—קראטש ןעװעג זא
 ־ײז יוזא .ןעגיװשעג טינ ךיוא ןעבאה רענגעג ערעײז .לג .ד .א .בוג
 טרעדנוהרהאי ןעטגהעצנײנ ןופ ביוהנא ןוא ןעטנהעצכא ןופ ףוס ןיא ןעג
 ,טדעטש לעיפ ןיא ןעײרעקורד עשי׳דגגתמ ןוא עשי׳דיםח ןענאטשטנע
 הארטסא ,(1792) עטואװאלס ,(1788) ענדארג ,(1783) װאלקש ןיא ,לשמל
 ,(1798) װעשטידרעב ,(1798) װאקלידום ,(1797) טםופאק ,(1794)
 ,(1807) װאלסאז ,(1805) ידאיל ,(1802) ענװארבוד ,(1799) ענליװ
 גו .זא ןוא ,(1820) װאלםוהאב ,(1814) װאליוױזדאר ,(1807) קםנימ
 ןופ לעטרעפ ןעטשרע ןיא ןענײז גרוברעטעפ ןוא עװקםאמ ןיא וליפא

 -גירגעב ןענײז ,זפכארבעג רעטײװ ןערעװ םאװ ,תועידי ענײמעגל^ יד (*
 :םױרעטסינימ־סגנודליב ןופ ןעלאירעטאמ־וױכרא עדנעגלאפ יד *ןיוא טעד

 *מונ 2962 ♦טראק ; 80661 ♦מונ 1101 ♦טראק ;80646 .מ־ונ 3679 .מראקי
 *97783 .מונ 3288 *טראק ;95294 .מונ 3255 *טראק ; 83607 *מונ ןוא 83006
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 יד ןופ .רעכיב עשיאערבעה ןעגישרע טרעדגוהרהאי ןעטגהעצגײג
 ,ם׳םאר ןעמאג ןעםיורג א ןעגארקעג ךאגרעד טאה ןעײרעקורד עשי׳דגנתמ
 עגירעהירפ יד ךיז ןיא טגינײארעפ 1806 רהאי ןיא טאה םאװ ,ענליװ ןיא
 ןיא ןעסקאװעגסיוא רעטעפש זיא ןוא רענדארג רעד טימ ײרעקורד רענליװ
 ־עקורד עשי׳דיסח יד ןעשיװצ .גנומהענרעטגוא רעדנעטײדעב א רהעז
 סע עכלעװ ,רעטואװאלם יד ןעװעג עטסגיטכיװ ןוא עטםערג יד זיא ןעײר
 יז .רעצעראק םחנפ ׳ר קידצ רעטסואװעב רעד טעדנירגעג ךאנ טאה
 ןוא גנוטכירנײא רעשינכעט רעכײר רהיא טימ טגעכײצעגםיוא ךיז טאה
 רעגיםײרד יד ןיא .קירבאפ־ריפאפ עגעגײא ןא טגאמרעפ וליפא טאה
 טרעדורעגפיוא טלעװ עשידיא יד זיא טרעדנוהרהאי ןעגיראפ ןופ ןערהאי
 ןעםאגעגםיוא ךיז טאה םאװ ,קילגמוא ןעכילקערש םעד ךרוד ןעראװעג
 ׳ר ,ײרעקורד רעטואװאלס רעד ןופ רעמיטנעגײא עגידרעטעפש יד ףיוא
 אריפאש סחנפ ןוא אבא־לאומש רעדירב יד ,ךעלקינײא ס׳רעצעראק סחנפ
 ןעמוקעב ןעלאז ײז ,ןעראװעג טלײטרוארעפ ײז ןענײז לובלב א בעילוצ—
 ןאד ךיז טאה יוזא ,״יארטס ן׳כרוד ןעבײרט״) םעטורציפש 1,500 וצ
 ןײק ןערעװ טקישרעפ ךאנרעד ןוא (ףארטש־בײל עמאזיורג יד ןעפורעג

 .ריביס
 טאהעג ןעײרעקורד עשידיא יד ןעבאה גנוגעװעב רעשי׳דיםח רעד
 ןיא ןעמוקעב ןעבאה ײז סאװ ,גגולקיװטנע עקראטש יד ןעקנאדרעפ וצ
 ,ףמאק רעגעםיברעפ רעד רעבא .ןעסײר ןוא עטיל ,ןעילאדאפךילאװ
 רעד ןופ רעגגעהנא ןוא רענגעג יד ןעשיװצ טרעקאלפוצ ךיז טאה םאװ
 ,ןברוח םענעי וצ ןעפלאהעגטימ לעיפ ךיוא טאה ,ערהעל רעשי׳דיםח
 עשידיא יד ןעפארטעג ןעטײצ ם׳נעטשרע םעד יאלאקיג ןיא טאה םאװ
 ןיא ןעטלאהעג ןעבאה םידדצ עדנעטײרטש יד .דנאלסור ןיא ןעײרעקורד
 יד .תקולחמ רעײז ןיא טכאמ עשיסור ,עדמערפ יד ןעשימגײרא ןײא
 טימ ןעטלאטשנא־סגנוריגער יד ןעצײלפרעפ ןעגעלפ םידיםח ןוא םידגנתמ
 סנעטסײמ ןענײז ןעגנוגידלושעב עשי׳דגנתמ יד ,תוריסמ עגיטײזגעגעג
 ךיז טאה ןעמ ;רוטארעטיל רעשי׳דיסח רעד ןעגעג טלעיצעג ןעװעג
 סע ךילרהעפעג ןוא ךילדעש יװ ,גנוריגער רעד ןעזײװעצפיוא טהימעג
 ־ײרפ יד .ןעטײרפשרעפ ןוא ןעקורד םידיסח יד םאװ ,קרעװ יד ןענײז
 רעד וצ ןעטלאהרעפ ךיז ןעבאה ,םיליכשמ יד ,ןעטנעגילעטגיא ענענאזעג
 ,םידגנתמ עמורפ יד יװ ,סאה ןערענעלק־טינ טימ גנוגעװעב רעשי׳דיסח
 ןעגעג תוריםמ גינעװ טינ ןעמוקעב גנוריגער יד טגעלפ ײז ןופ ךיוא ןוא
 רעשי׳דיסח רעד חכמ טכירעב רעד .רערהיפנא עגײז ןוא םזידיסח םעד
 ־ימ־םגגודליב ןיא טלעטשעגוצ 1831 רהאי ןיא טאה סע םאװ ,עטקעס
 ־דנעגוט ףלאװ ראזנעצ ןוא ליכשמ רענליװ רעטםואװעב רעד םױרעטסיג
 רעשי׳דיםח רעד ןעגעג טקא־םגנוגידלושעב רעפראש א ןעװעג זיא ,דלאה
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 ־רעמ ביל ,םיליכשמ רענילאװ ײװצ ןעבאה 1833 רװאי ןיא .רוטארעטיל
 ־טפירש א רעטסינימ־ןרעניא םעד טגנאלרעד ,ןײטשנרעב בקעי ןוא לעק
 םאװ ,עטקעס רעשי׳דיםח רעד ןופ טײקכילדעש רעד ןעגעװ הריםמ עכיל
 יד :דנאלסור ןיא ןעדיא יד ןעשיװצ רהעמ ץלא ךיז טײרפשרעפ
 םענײר םעד טימ ךורפשרעדיװ ןעטםקראטש ןיא טהעטש ערהעל עשי׳דיםח

 זיולב טינ רהאפעג עסיורג א זיא יז ןוא ,לאראמ רעד טימ ןוא ןעביולג
 עטםכילדעש יד ןעקורד םידיסח יד ;הכולמ רעד ראפ ראנ ,ןעדיא ראפ
 עטסגרע יד ןעבאה ןוא גגוטײרפשרעפ עטםערג יד ןעמוקעב םאװ ,רעכיב
 ןעבאה — גנוריגער רעד ןופ ןעגנוהימעב עלא״ ,(־ ןעדיא ףיוא גנוקריװ
 לײװ ,גלאפרע ןהא ןעבײלב זײב סאד ןעלעטשוצפא — ןעזיװעגנא ײז
 ײז ןענײז רעבירעד ,שידיא ןוא שיאערבעה טינ ןעהעטשרעפ עטמאעב יד
 יד ףיוא ;רעכיב עשי׳דיסח עכילדעש יד ןעגיפעגוצםיוא דנאטשמיא טינ

 ןעקורד ןעדיא יד מוראװ ,ןעזאלרעפ טינ ךיוא ךיז ןעמ ןאק ןעראזנעצ
 עשידיםח יד טיול ,״ןעשינעביולרע־רוזגעצ עשלאפ טימ רעכיב רדםכ
 ,טכאמ עטצינערגעבגוא אזא ״דיא רעטוג״ רעדא ״קידצ״ רעד טאה ןעטכיזנא
 ןעביולרע ״םיקידצ״ ״דשקב ןײז ןעגאזבא טינ ןאק ןײלא טאג וליפא זא
 דראמ ,ײרעביור ,גורטעב—םנעכערברעפ עטסכילדנעש יד דלעג ראפ
 ,ןעלטימ־ארטםקע עטספראש יד ןעמהעננא אזלא זומ גנוריגער יד .לג .ד .א

 :םעדנעגלאפ ראפ רהיא ןײטשנרעב ןוא לעקרעמ ןעגעל רעבירעד ןוא
 ־בעה ןענעק טוג ןעלאז סאװ ,ןעשנעמ עלעיצעפם ךרוד זומ ןעמ (1
 סאװ ,רעכיב םהאנםיוא םוש ןהא ע ל א ןעקוקכרוד ,שידיא ןוא שיאער
 עכלעװ ,רעכיב עטקוקעגכרוד יד ןופ עגעי ףיוא .ןעדיא ײב ךיז ןעניפעג
 לאז ,ןעגנורהעלעב ןוא ןעקנאדעג עשידיםח ןײק ךיז ןיא טינ ןעטלאהטנא

 ־ײא יד ײב ײז ןעזאלרעביא ןוא לעפמעטש ןעכילצעזעג א ןעלעטש ןעמ
 .ן ע ט כ י נ ר ע פ ןעמ לאז רעבא רעכיב עגירעביא עלא יד .רעמיטנעג
 ־יא ענעי ראפ ףארטש עגנערטש א ןערעװ טמיטשעב ףראד גיטײצכײלג
 עכלעװ ײב ןוא עיזיװער רעד ןופ רעכיב ןעטלאהעב ןעלעװ עכלעװ ,ןעד

 .רעכיב עטלעפמעטשעגבא טיג ןעניפעג רעהכאנ טעװ ןעמ

 ןעשיװ-צ עגיצנ״א יד ןעװענ טינ טײװ ןענײז ןײטשנרעב ןוא רעלקעןנ (2
 ןעגעוי* ♦חוצע יעמ עכלעזא טכאוב רעשיסור רעד ןעבעגעג ןעבאה סאוו ,םיליכשמו
 טײקכידנעװטיונ רעד ןעגעװ ,רוטארעטיל רעשי׳דיםח רעד ןופ״ טײקכילדעש רעד
 ןעמוקעב גנוריגער יד טגעלפ #ןעײרעקורד עשי׳דיםח יד ףיוא ןעבעג וצ גנוטכא
 עשי׳ליכשמ יד ןופ ןעטכירעב עכילנעזרעפ יא ,עכילטפירש יא להאצ רעםיורג א ןיא
 -אקער רחיא 1833 רהאי ןיא ךיוא טאה ןאזניװעל רעב-קחצי וליפא ♦ןעזײרק
 ןײמ ןײז ♦ןעטלאטשנא-קורד עשידיא ךיוא לאפאנאמ א ןערחיפוצנייא טרידנעמ
 ןעםיורג םעד ןהעזעגםיוארא& טינ טאה רע רעבא ,רעטוג א ןעװעג םיװעג זיא
 ןעגנײרב גנררעלקפיוא ןוא רוטארעטיל רעשידיא רעד ןעלעװי םע םאװי ,ןעדאש
 -ניװעל ♦ב .י טאה רעטעפש ♦טכער ראפ ןעטלאהעג טאה רע עכלעװ־ ,ןעילטימ ענעי

 ״♦טע&ש-וצ ןעװעג ןיוש זיא סע רעבא ,תועט ןײז ןענאטשרעפ ןאז
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 ןעביולרע ײז טאטשנא ןוא ןעײרעקורד עשידיא עלא ןעכאמרעפ (2
 גואלקש ןוא קסירב ,רימאטישז ןיא :ןעײרעקורד י י ר ד זיולב ןענעפע
 ףיוא ןערעװ ןעבעגעג ןעפראד ןעײרעקורד ײרד יד ףיוא םעיגעליוױרפ יד
 ןעמ ףראד טײקרעכיז בילוצ ןוא ,ןעשנעמ עכילםעלרעפ וצ רונ רזואי 15

 .שינעראװעב־דלעג א ןעמהענ ײז ןופ

 א ןערעװ טמיטשעב ףראד ןעײרעקורד ײרד יד ןופ רעדעי ײב (3
 ־עט רהיא ףיוא ןעבעג גנוטכא גנערטש לאז םאװ ,ראזנעצ רעדנוזעב

 .(ג טײקגיט
 ןעמוקעב טאה װאדולב ףארג רעטםיגימ־ןרעניא רעד יװ םעדכאנ
 ־כרוד טלאהניא רהיא ןעגעװ ךיז רע טאה ,הריסמ ם׳ןײטשנרעב־לעקרעמ
 םעד) טאה רענעי גואראװאוא רעטסינימ־םגנודליב םעד טימ ןעבירשעג
 ןעגעג ןעפמעק ,תמא ,ףראד ןעמ זא ,טרעפטנעעג (1834 ראונאי ןעט־30
 גנונײמ ןײז טיול רעבא ,רעכיב עשידיםח יד ןופ גנוטײרפשרעפ רעד
 וצ ,ןײטשנרעב ןוא לעקרעמ ןעריטקעיארפ סע עכלעװ ,ןעלטימ יד ןענײז
 ־לארעגעג עלא ײב טגערפעגנא ךיז טאה װאדולב .ענטעמאה ןוא ףראש
 רעבמעװאנ ןעט־29 םעד ןוא ןעדנעגעג עשידיא יד ןופ ןעראטאנרעבוג

 :סעדגעגלאפ רעטםינימ־סגנודליב םעד טלײטעגטימ רע טאה 1834
 רעד ןופ ןעגארקעג טאה רע םאװ ,ןעטפגוקםיוא יד ןופ דנורג ן׳פיוא
 ־רעביא רעד וצ ןעמוקעג רע זיא ,עיצארטסינימדא רעגיטרא רערעכעה
 ,דילדעש רעגינעװ טינ ןוא רהעמ טינ זיא ערהעל עשידיםח יד זא ,גנוגײצ
 ןוא טכערעגנוא ןעװעג אזלא טלאװ םע זא ןוא ,עשי׳דגגתמ יד רעדײא
 םעד ןעגעג ןעגנוגלאפרעפ ערעדנוזעב ןערהיפרעפ וצ שיטילאפנוא ךיוא

 .םזידיסח
 םידגנתמ ןעשיװצ טײרטש םעד וצ גנוריגער רעד ןופ עיציזאפ יד טא
 ם׳נעטשרע םעד יאלאקינ רעזײק םעד ןעגארקעג ךיוא טאה םידיםח ןוא
 טאה — ,ןעביולג םעד ןופ תודוסי־דנורג יד טגנאלעבנא םאװ״ .גגומיטשוצ
 ,ן׳װאראװאוא רעטסינימ־םגנודליב םוצ ןעבירשעג 1834 רהאי ןיא װאדולב
 עגירעביא יד ןוא םידיםח יד ןעשיװצ דישרעטנוא רעםיורג ןײק אטינ זיא —
 ךאג ,עײג א סיפע ראפ םזידיםח םעד ןענעכער טיג ןאק ןעמ ןוא ,ןעדיא
 םאװ ,ןעביולג רעשידיא רעד .עטקעס ענעזעװעג טינ ןעדיא ײב לאמנײק
 ־דעש ללכב זיא ,ערהעל רעשידומלת רעגיניזגוא רעד ףיוא טעדנירגעג זיא
 סעטקעס ףיוא ןעדיא יד ןעלײט .טפאשלעזעג רעכילטםירק רעד ראפ ךיל
 ערעדנא יד גידנעזאל ,רערעדנא רעד בעילוצ עטקעם ןײא ןעגלאפרעפ ןוא
 ־עדנא רעד ןעבעגעג טלאװ םאד םיראװ ;טינ ,אלזא ,ןעמ ראט ,הור־וצ

 .147596 .םונ 5998 .טראק ,םוירעטםינים-סגנודיליב ןופ וױכרא (ג
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 רעד ןופ טריבארפא טרעװ ערהעל ר ה י א זא ,ןענײמ וצ דנורג א רער
 .״גנוריגער

 רעד וצ רעבירא גנוריגער יד זיא ,טקנופדנאטש םעד טא ןופ גידגעגנירד
 ע ד י י ב ןעגלאפרעפ : ״טעטילארטײג״ ןימ רעדנוזעב א ןופ קיטקאט
 ײז ןעשיװצ דישרעטנוא ןײק ןירעד גידנעכאמ טינ ,םידדצ עדנעטײרטש
 תוריםמ עגיטײזנעגעג ערעײז טימ ןעבאה םיליכשמ ןוא םידיסח ,םידגנתמ יד
 ־קריװרעפ וצ ףיוא ףאטש גנוריגער רעד ןעבעגעג רונ ןעגנוגידלושעב ןוא
 טרעהעגםיוא טאה גנוריגער יד .״טעטילארטײנ״ עגיטראנעגײא סאד ןעכיל
 טצונעגםיוא תוצע ןוא ןעגנורעלקרע ,תונעט ערעײז ןופ ןוא םידדצ עלא
 עלא ןענײז ךילדעש זא ,טקנופדנאטש רהיא וצ טםאפעג טאה םאװ ץלא
 ףראד ן׳פדור ןוא ,ןרעהעגנא טינ ןעלאז ײז גנוטכיר א ראפ םאװ וצ ,ןעדיא
 ךיוא זא ,ןעטלאהעג װאדולב טאה רעבירעד .ךײלג ןעמעלא ײז ןעמ
 ןעטײרפשרעפ ןעזאלרעד־טינ ןוא קרעװ עשידיםח ןערירוזנעצ םוצ עגונב
 ענײמעגלא יד טימ ןענעגונעב ךיז ןעמ ףראד ,רעכיב עשידיםח עטרהעװרעפ
 ־הענוצראפ טײקגידנעװטיונ ןײק אטינ זיא םע ןוא ,ןעגגוגדרארעפ עגיטליג
 טגנאלעבנא םאװ .רוטארעטיל רעשידיסח רעד ןעגעג טירש עלעיצעפם ןעמ
 ,רע טלאה ,ןעגאלשעגראפ ןעבאה ןײטשנרעב ןוא לעקרעמ םאװ ,ןעלטימ יד

 ״ראבליפרענוא ןוא גיטלאװעג״ ןענײז ײז זא ,װאדולב
 ײװצ טימ ,טרעטשעג טיג ן׳װאדולב ןעבלעזמעד רעבא טאה םאד
 ־עטגיא ײװצ יד םאװ ,ןעלטימ ענעי דארג ןערהיפוצנײא ,רעטעפש רהאי
 ,גאלשראפ ם׳װאדולב טיול .טרידנעמאקער ןעבאה םירסומ עשיטנעגיל
 רעכילרעזײק א ןעראװעג ןעבעגעגבא 1836 רעבאטקא ןעט־27 םעד זיא
 עיזיװער עניימעגלא ןא ןעבירשעגראפ טאה םאװ ,להעפעב
 ןיא ןעדיא ןעבאה רהאי ןײא ןופ ףיולרעפ ןיא .רעכיב עשידיא יד ןופ
 עלא ןעגנוטלאװרעפ עגיטרא יד וצ ןעלעטשוצ טזומעג דנאלםור ץנאג
 ןעגײז םע ײז ײב ךיז ןעניפעג עכלעװ ,ןעלפמעטש־רוזנעצ ןהא רעכיב
 .רעכיב יד ןעקוקוצכרוד ףיוא םינבר להאצ עסיװעג א ןעראװעג טמיטשעב
 טלעפמעטשעג םינבר יד ןעבאה ,רשכ ראפ ןענופעג ןעבאה ײז םאװ ,עגעי
 טאה רעכיב ערעדנא עלא יד ;רעמיטנעגײא יד קירוצ ןעבעגעגבא ןוא
 ,םױרעטםינימ־ןרעניא ןיא ,גרוברעטעפ ןײק ןעקישבא טלאזעג ײצילאפ יד

 ײז ןעטכינרעפ ןוא ןעקוקכרוד ףיוא
 ןעבילקעגנא ןעכיגגיא ךיז ןעבאה ןעגנוטלאװרעפ עגיטרא יד ײב
 ןעװעג זיא להאצ רעײז .רעכיב עשידיא ןוא עשיאערבעה גרעב עצנאג
 ־םנארט וצ ןעװעג ךילגעמנוא שיטקאפ זיא׳ם סאד ,םיורג גיד׳ארומ יוזא
 םאד זא ,םעד ןעגעװ גידנעדײר טינ ןיוש ,גרוברעטעפ ןײק ײז ןעריטראפ
 ןעט־29 םעד ,רעטעפש רהאי א טימ זיא .דלעג ןומטמ א טסאקעגבא טלאװ
 יד טביולרע טאה םאװ ,להעפעב רעכילרעזײק א םיורא 1837 רעבמעװאנ
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 ״עכילדעש״ יד אפוג טרא ן׳פיוא ןענערברעפ וצ גנוטלאװרעפ־ײצילאפ
 .רעכיב

 ־לעטימ ןיא יװ ,ןעראװעג טנעדראעגנײא ןענײז טדעטש עשידיא יד ןיא
 יד עכלעװ ףיוא ,סגעפיוהרעטײש — ״ם׳עפ־עד־אטיוא״ ערעדנוזעב ,רעטלא

 ־יא עדנעזיוט עטרעדנוה .קרעװ עשידיא ןענערברעפ טגעלפ ײצילאפ
 רהעז א טגאמרעפ ןעבאה סאװ ,עכלעזא ךס א ײז ןעשיװצ ,רעכיב עשיד

 .רעײפ ןיא ןעמוקעגמוא ןענײז ,הטרעװ ןעםיורג
 הריםמ רעײז ןיא ןעבאה םע ןעכלעװ ,ןאלפ רעטיױוצ רעד ךיוא
 טיול .ןעראװעג טכילקריװרעפ זיא ,ןײטשנרעב ןוא לעקרעמ ןעגאלשעגראפ
 עשידיא עלא ןענײז ,1836 רעבאטקא ןעט־27 ןופ להעפעב ןעבלעזמעד

 ־רעפ ןענײז םע ןוא ןעראװעג טכאמרעפ דנאלםור ץנאג ןיא ןעײרעקורד
 יד .רימאטישז ןיא עטײװצ יד ןוא ענליװ ןיא ענײא ,ײװצ זיולב ןעבילב
 ־טםבלעז .עדנערא ןיא ןעבעגפא גנורעײטשרעפ א ךרוד ײז טגעלפ גנוריגער
 ־יטײזעב ,ןעײרעקורד עשידיא ףיוא לאפאנאמ רעד טאה ,ךילדנעטשרעפ
 א ,ןהעז דלאב ןעלעװ רימ יװ ,ןעפורעגםיורא ,ץנערוקנאק עדעי גידנעג
 יױוצ יד ,רעגרע ךאנ םאװ ןוא .רעכיב עשידיא ףיוא תורקי םיורג
 עטצנערגעבנוא יד ןעמוקעב שיטקאפ ןעבאה ןעײרעקורד עטריגיליוױרפ

 .דנאלסור ןיא רוטארעטיל רעשידיא רעצגאג רעד רעביא טפאשרעה
 ןופ ץעזעג םעד ףיוא טגעלעג טאה גנוריגער יד טכיװעג לעיפיװ

 :םאװ ןופ טא ןהעז וצ זיא ,1836 רהאי
 ןופ ״ןעראטאגרעבוג יד ראפ עיצקורטםניא רעטםכעהרעלא״ רעד ןיא
 ןעזומ ײז זא ,גנורעדאפ רענײמעגלא רעד ץוזוא ,זיא 1837 ינױ ןעט־3
 א ןהא ןעײרעקורד ןײק ןענעפע טינ ץיגרע ןיא לאז ןעמ ,ןעטיהרעפ
 :טקנופ רעלעיצעפם א ןעראװעג ןעבעגעגוצ ךאנ ,שינביולרע רעגירעהעג
 ןעזומ ,ןעניואװ גידגעטשעב ןעגעמ ןעדיא ואװ ,סעינרעבוג ענעי ןיא״
 ןעלאז םע ,ןעבעג גגוטכא םאזקרעמפיוא סרעדנוזעב ןעראטאנרעבוג יד
 ״םעיפארגאטיל רעדא ןעײרעקורד עמײהעג ןײק ןעניפעג טינ ןעטראד ךיז
 זיא הריזג יד טא יוזא יװ ,טנאםערעטניא רהעז זיא םע .(65 .ראפ)
 יד זא ,ןעזיװעגנא זיא אפוג להעפעב םעד ןיא .ןעראװעג טריװיטאמ
 יד ןרעגנירגרעפ וצ״ לעיצ םעד טימ ןעמונעגגא טרעװ גגומיטשעב
 לאז םע ידכ :טםײה סאד .״ןעײרעקורד עשידיא יד רעביא טכיזפיוא
 ײז ןערעװ ,ןעײרעקורד עשידיא יד ףיוא ןעבעג וצ גנוטכא ןײז רעגגירג
 טנהאמרעד ןוא טושפ גונעג רעבא סאד זיא ,שיגאל טיג ביוא .טכאמרעפ
 ־עגסיורא טאה ןעמ םאװ ,דניק םעד טימ השעמ רעטסואװעב רעד ןא

 .רעסאװ ן׳טימ םענײאניא רעטלומ ןופ טעכױלפ
 1836 רהאי ףום ןיא ןענײז ,ןעװעג ןעבאה טינ רעבא לאז ךאז יד יװ
 יד רונ זיא ןעבילבעג .ןעראװעג טכאמרעפ ןעײרעקורד עשידיא עלא
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 ןוא םאר ןבואר םיפתוש יד וצ טרעהעגנא טאה םאװ ײרעקורד רענליװ
 ךאנ ןערעװ טנעפעעג טלאזעג טאה ,רהיא ץוחא ןוא ,ףארגאפיט לעמיז
 ,װעיק ןעניז ןיא טאהעג ןעמ טאה רעהירפ—ײרעקורד עשידיא עײנ א
 רעגיםאפ רהעמ א זא ,ןענופעגגײא גנוריגער יד טאה רעבא ךאגרעד
 עשידיא רענליװ עלא יד ןופ זיא סאװראפ .רימאטישז זיא ףיורעד טרא
 םעד ןעגעװ—־ס׳ףארגאפיט־םאר דארג ץנאג ןעבילבעג ןאד ןעײרעקורד׳
 ־וקאד־וױכרא ןעגידרעטעפש א ןופ .תועידי עיונעג ןײק טינ רימ ןעבאה
 ןוא םאר זא ,ןהעז וצ זיא ,1844 רהאי םוצ ןא ךיז רהעק םאװ ,טנעמ
 ־לארענעג רענליװ םעד ךרוד ןעראװעג טרישזעטארפ ןענײז ףארגאפיט
 -עג טכאמעג ײרעקורד רעײז ראפ זיא םעד בילוצ םינפא :ראטאגרעבוג

 ־עג טנעפעעג זיא רימאטישז ןיא ײרעקורד יד .םהאנסיוא ןא ןעראוז
 ןהעצ עצנאג ןופ ףיולרעפ ןיא .1847 רהאי ביוהנא ןיא טשרע ןעראוז
 יד ןעװעג טלאטשנא ס׳ףארגאפיט־םאר אזלא זיא (1846—1837) רהאי
 ־עקורד יד גידנעגעכער טינ) דנאלסור ןיא ײרעקורד עשידיא עגיצנײא
 ־מיא ןעװעג טינ זיא יז זא ,ךיז טהעטשרעפ סע .(עשראװ ןיא ןעײר
 רעשידיא רעד ןופ שינעפרעדעב עצנאג םאד ןעגידעירפעב וצ דנאטש
 רענליװ רעד סאװ ,תועידי יד טיול .קרעװ־קורד ןיא גנורעקלעפעב
 יד טאה ,םױרעטסינימ־סגנודליב ןיא טלעטשעגוצ טאה טעטימאק־רוזנעצ
 1,577,675 ןעבעגעגסיורא ,לשמל ,1843 רהאי ןיא ײרעקורד רענליוז

 ־עגלא רעד יװ יוזא ןוא ;2,111,117—1844 רהאי ןיא .ןעגיוב־קורד
 ־קורד ןאילימ 3 ןעפארטעב טאה רעכיב עשידיא ןיא ףראדעב רענײמ
 םעד ןופ גנונעכער רעטעדנימרעפ רעד גילדעװ וליפא םיוא טמוק ,ןעגיוב

 ־ילער ןוא רעכיב־לעמור טגנאלאבנא םאװ וליפא זא ,טעטימאק־רוזנעצ
 רעד טימ ןענעגונעב טנאקעג טינ טײװ ךיז ןעמ טאה ,רוטארעטיל עזעיג
 רעד ןופ ןהעז וצ זיא סאד .ײרעקורד רענליװ רעד ןופ עיצקודארפ
 טכארבעגנײרא ןאד ןעגעלפ סאװ ,רעביב עשיאערבעה להאצ רעםיורג
 ,םישמוח ,םירוזחמ ,םירודיס טפיוהרעד) דנאלםיוא ןוא ןעליופ ןופ ןערעװ
 ןימ םעד ןופ טראפמיא רעד טאה סרעדנוזעב .(.לג .ד .א ן׳תױגשמ
 ־עגנא טאה ןעמ ןעװ ,ןערהאי רע־40 יד ןיא ןעגײטש ןעמונעג הרוחס
 רעײטש א ןערהיפוצנײא ךיז טײרג גנוריגער יד זא ,ןעסעומש ןעביוה
 ,תועידי עלעיציפא יד טיול .רעכיב עשיאערבעה עשידנעלסיוא ףיוא

 ןעראװעג טלעטשעגוצ ןענײז עכלעװ ,ןעטכירעב יד ןיא ןעגיפעג רימ םאװ
 ־אװעג טרהיפעגנײרא דנאלםיוא ןופ ןענײז ,םױרעטםינימ־סגנודליב ןיא
 ןעטאנאמ ףניפ עטשרע יד ראפ ״זקע 7413—1841 רהאי ןיא :ןעד
 ןופ םישדח ןעביז עטצעל יד ראפ ןוא ״זקע 10,400—1844 רהאי ןופ

 .זקע 22,000—רהאי ןעבלעזמעד
 יד ןופ .םירפס עזעיגילער רונ טינ ןעמ טגעלפ ןעריטראפמיא
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 ־נײרא ,ןעםײרפ ןופ סנעטסײמ ,דנאלסיוא ןופ ןערעװ ןא ןערהאי רע־40
 טא ןיא טאה לעיפ .רעכיב עכילטפאשנעםיװ־שירארעטיל ךיוא טכארבעג
 רעטםואװעב ןוא רעלדגעהכוב רענליװ רעד ןאהטעגפיוא טכיזגיה רעד
 גינעװ טינ ןערהיפנײרא טגעלפ רע .בקעי־ןב קיזײא קחצי ,ףארגאילביב
 רעכילרעטלאלעטימ רעשידיא רעד ןופ קרעװ ךיוא ײז ןעשיװצ ,רעכיב
 רע םאװ ,רוטארעטיל רעשיפארגאקיםקעל ןוא רעשיפאזאליפ ,רעשיטעאפ
 תקעז״ ם׳לוריבג־ןבא המלש) דנאלםיוא ןיא ןעבעגעגסיורא טאה ןײלא
 ,״דעו ינוקתו םש ײונש״ ,1846-1844 /׳םיקיתע םירבד״ ,1846 ,״רבש
 טימ טנעגונעב טיג ךיז ןעבאה רעקורד רענליװ יד .(.װ .זא .א ,1844
 ן׳כרוד ןעראװעג ןעפאשעב ײז ראפ זיא םאװ ,עגאל רעטריגיליוױרפ רעד
 ןײלא טנאקעג טינ לאפ ןײק ןיא ןעבאה ײז .1836 רהאי ןופ ץעזעג
 ןעגעװטםעדנופ ;קרעװ־קורד ןיא ףראדעב ןעצגאג םעד ןעגידעירפעב
 רעכיב ןערהיפנײרא סאד זא ,טגאלקעב גידנעטש ךיז ײז ןעבאה רעבא
 ־יגער יד זא ,טהימעג ךיז ןוא ,תוקיזה עםיורג ײז טגנײרב דנאלםיוא ןופ
 ײז ואװ ,ןעלאפ יױוצ טםואװעב ןענײז זנוא .ןערהעװרעפ סע לאז גנור
 וצ) רעטםינימ־סגנודליב םײב םאד ןעקריװסיוא טבורפעג ךיז ןעבאה
 גנוטלאװרעפ־טפיוה יד טרעהעגנא 1863 רהאי ן׳זיב טאה םע ןעכלעו־ו
 רהאי םוצ ןא ךיז רהעק רענײא .(ןעטײהנעגעלעגנא־רוזנעצ עלא רעביא
 .א .י ןופ ףירב רעכילטנעפערעפ טיג ךאנ א טגעיל זגוא ראפ .1843
 רענליװ ןעטסואװעב םעד וצ ,1843 ,ראורבעפ ןעט־5 ןופ ,ן׳בקעי־ןב
 ־טפאשלעזעג בעילוצ ןאד ךיז טאה רעכלעװ ,לאטנעזאר ןסיג רעוהט־ללכ
 ־עטשעב ףירב םעד ןיא .גרוברעטעפ ןיא ןענופעג ןעטײהנעגעלעגנא עכיל
 ־ײטטימ ם׳לאטנעזאר ןעמוקעב טאה רע זא ,דײרפ טימ בקעי־ןב טגיט
 יד ןופ השקב יד ןעפראװעגבא טאה רעטםינימ־סגנודליב רעד זא ,גגול
 ־סיוא ןופ רעכיב ןערהיפוצנײרא ןערהעװרעפ ןעגעװ רעקורד רענליװ
 פיורג טכארבעג טלאװ טאברעפ אזא סאד ,טכײרשרעטנוא בקעי־ןב .דנאל
 אד רע טבײרש—ךאד טסײװ רהיא״ .גנורעלקפױא רעשידיא רעד ןעדאש
 ךאנ ןעכאמ ןוא טכאמעג ןעבאה םע שינערהעקרעביא עקראטש ארא׳ס—
 ןעשיװצ טײרפשרעפ ןוא טרהיפעגנײרא באה ךיא םאװ ,רעכיב ענײמ טציא
 ־אז ײז ,ןעגיוא יד טנעפעעגפיוא ןעשנעמ לעיפ ײב ןעבאה ײז יװ ,ןעדיא
 ףירב רעד .״שינעטנעק ןוא טפאשנעםיװ ןופ הטרעװ םעד ןהעזנײא ןעל
 ־ערבעה ןעטסואװעב םעד ,ףתוש ס׳בקעי־ןב ןופ טפירשוצ א ךיוא טאה
 ־עג ןעײרש ףראד ןעמ״ .(״ןהכה םדא״) ןהאזנעבעל .ב .א טעאפ ןעשיא
 ןעסיורג םעד ףיוא — ןעכאז ערעדנא ןעשיװצ רע טקרעמעב — דלאװ
 ןופ גגורעלקפיוא רעד ןעראװעג טפאשרעפ זיא סאװ ,טכערנוא ןוא ןעדאש
 ןײא רונ טזאלעגרעביא טאה ןעמ םאװ ,םעדכרוד דגאל רעזנוא ןיא ןעדיא
 א זנוא רעביא אד לאז׳ם ,ךילגעמגוא זיא םע יװ ײרעקורד עגיצנײא
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 ,ןייז טלהאמעג טינ ןאק יוזא טקנופ ,לאפ־םורד ןופ ןערעטש א ןאהט ןײש
 רהעק סאװ ,קרעװ א םיורא ײרעקורד רעגיצנײא רעד טא ןופ לאז םע

 ־יא ןעםיורג םעד ןעגיטעזנא וליפא .גנודליב ןוא טפאשנעסיװ וצ ןא ךיז
 ײז ןענײז ,תוניחת ןוא םירודים להאצ רעגיטיונ רעד טימ םלוע ןעשיד
 רעדא םיגושארה םיקםופ יד ןופ קרעװ ןײא ןײק וליפא .דנאטשמיא טינ
 ךאנ טאה ,רהעגעב רעטםערג רעײז זיא םאד םאװ ,םישרפמ עטלא יד ןופ
 אד זיא םאװ אט—ןעבעגוצםיורא ןעזיװעב טינ ײרעקורד עגיצנײא יד

 ״!גנודליב ןוא שיגעטנעק־ךארפש ,טפאשגעסיװ ןעגעװ ןעדײר וצ
 ־ורד רענליװ רעד ןופ רעמיטנעגײא יד ןעבאה םורא רהאי א ןיא
 ־רעפ לאז םע ,גרוברעטעפ ןיא ןעקריװםיוא טבורפעג ךיז רעדיװ ײרעק
 ךיז טאה ןעמ ןעװ .דנאלסיוא ןופ רעכיב ןערהיפוצנײרא ןערעװ ןעטאב
 טגערעגפיוא קראטש ךאז יד טאה ,ענליװ ןיא טסואװרעד םעד ןעגעװ
 ןיא טאה װאראװאוא רעטסינימ־סגגודליב רעד ןוא ,םיליכשמ עקיטראד יד
 טאה ןעמ ואװ ,תושקב ײרד עצנאג ענליװ ןופ ןעמוקעב ,1844 ,טםוגיוא
 ןעגנײרב סע ןעכלעװ ,ןעצונ ןעלערוטלוק ןעםיורג םעד ןעזיװעגפיוא םהיא
 טינ לאז רע ,ןעטעבעג םהיא ןוא ,קרעװ עשיאערבעה עשידנעלםיוא יד
 ףיוא .(8רעקורד רענליװ יד ןופ גנאלרעפ ןעכילדעש םעד ןעליפרע
 ־טפירש רענליװ יד ןופ תומיתח יד רימ ןעניפעג תושקב יד ןופ רענײא
 .קיד ריאמ קיזײא ןוא דניקלאז המלש ,גרובצניג ןרהא־יכדרמ רעלעטש
 ןאדראג לארשי רעניבאר רענליװ רעד טגנאלרעד ןעבאה השקב עטײװצ יד
 יד ךיז ףיוא טאה השקב עטירד יד .להק רענליװ ןופ םיםנרפ ײרד ןוא
 רעלעטשטפירש רעד ײז ןעשיװצ) םיליכשמ 38 ןופ ןעטפירשרעטנוא
 תרהט״ ןינמ ןעשיליכשמ םעד ןופ ןזח רעטםואװעב רעד ,ןיפ ףסױ לאומש
 ־עטארפ .(לערעפ לואש רערהעל רעד ןוא ,ןאםלעדנימ יכדרמ /׳שדקה
 ןופ ךיוא ןעמ טאה רעקורד רענליװ יד ןופ װאורפ םעד ןעגעג טריטם
 רעשיאערבעה רעד ײז ןעשיװצ) םיליכשמ עגיטראד עפורג א .ענװאק
 טדנעװעג ,1844 ,רעבמעטפעם ןיא ךיז ןעבאה (ופאמ םהרבא טסינאמאר
 רעד ,ןעזאלרעד וצ טינ״ :השקב רעד טימ רעטםינימ־םגנודליב םוצ
 ןערהעװרעפ טינ ןוא ,גנודליב וצ געװ םעד ןעמאצרעפ לאז םזיטאנאפ

 ^ /׳רעכיב עשידנעלםיוא ןופ רהיפנײרא םעד
 ךיוא םױרעטםינימ־םגנודליב םאד טאה ,רעהירפ רהאי א טימ יװ
 טיג ןעבאה ןירעד טקריװעג .טגאזעגבא רעקורד רענליװ יד לאמ םאד
 ןאד טאה גגוריגער יד םאװ ,דנאטשמוא רעד ראנ ,םיליכשמ יד ןופ תונעט יד
 ־ורד עשידיא יד ןעגעװ טקעיארפ םעײג א ןעטײבראםיוא םײב ןעטלאהענ
 ןיוש זיא ןעלוש עשידיא עשיניורק ןעדגירג ןעגעװ ןאלפ רעד .ןעײרעק

 .80662 .ונונ ,11001 .טראק ,םױרעטסיעמ-סננודליב ןופ װינרא (3
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 א ןעראװעג טמיטשעב זיא ײז ןעטלאהוצםיוא ףיוא ןוא ,טײרג ןעװעג
 .טכיל עגיד׳בוט־םױ ןוא עגיד׳תבש ןופ—להאצבא רעלעיצעפם רעײנ
 290 יד זא ,טלעטשעגםיורא רעבא דיז טאה תונובשח ערעיונעג יד ײב
 ־בא־טכיל רעד ןעבעג ךילרהעי טלאזעג טאה םע עכלעװ ,לעבור דנעזיוט
 סעפע ךאנ ןעניפעגםיוא זומ ןעמ זא ןוא ,דנעגינעג ןײז טינ ןעלעװ ,להאצ
 רעבירעד ןעלאפעג ןעמ זיא .ןעלוש־סגנוריגער עשידיא יד ראפ טפנוקנײא ןא
 ךיוא ,ןעײרעקורד עשידיא יד ףיורעד ןעצונוצםיוא קנאדעג םעד ףיוא
 ןוא עשיאערבעה עשידנעלסיוא ףיוא רעײטש רעדנוזעב א ןערהיפוצנײא
 ןוא גנודליב ןופ סמױרעטסינימ יד ןעבאה ןעניז םעד ןיא .רעכיב עשידיא
 ־ינ ןעמוקעב טאה רעכלעװ ,טקעיארפ רעדנוזעב א טײבראעגסיוא ןרעניא
 ־ילבופ זיא 1845 ,רעבמעװאנ ןעט־27 םעד ןוא ,גנוגיטעטשעב ם׳יאלאק
 טיול /׳ןעײרעקורד עשידיא יד ןעגעװ טנעמאלגער״ א ןעראװעג טריק
 ײװצ רונ ,רעהירפ יװ ,דנאלםור ןיא טביולרע ןערעװ ,ץעזעג םעײנ םעד
 .רימאטישז ןיא ערעדנא יד ןוא ענליװ ןיא ענײא :ןעײרעקורד עשידיא
 ,לשמל ,יװ) גנורעגײטשרעפ א ךרוד ,עדנערא ןיא ןעבעגעגבא ןערעװ עדײב
 ־רהעי יד ןוא ,(ןעפנארב טימ רחםמ רעד רעדא שײלפ ןופ עקבאראק יד
 ־םיוא ףיוא טכיורברעפ טרעװ ,ןעלהאצ םראטאדנערא יד סאװ ,עמוס כיל
 טרעװ לעיצ ןעבלעזמעד טימ .ןעלוש עשידיא עשיניורק יד ןעטלאהוצ
 עשידיא ןוא עשיאערבעה ףיוא עסקאט א ךיוא טרהיפעגנײא גיטײצכײלג
 ןוא 2 :ןעליופ ןוא דנאלםיוא ןופ טרהיפעגגײרא ןערעװ סאװ ,רעכיב
 עםקאט רעד ןופ טײרפעב ;ןעגיוב־קורד ןעדעי ןופ םעקיפאק בלאה א
 ןוא טפאשנעםיװ וצ ןא ךיז ןערהעק םאװ ,רעכיב ענעי״ רונ ןערעװ
 ־רוזנעצ יד ךרוד עםקאט יד טרעװ טנהאמעגפיוא .״שינעטנעק־ךארפש
 ־עװ טלעטשעגוצ ןעזומ םע ןיהואװ ,װעיק רעדא ענליװ ןיא ןעטעטימאק
 רהאי ןיא .רעכיב עשידנעלסיוא עשידיא עלא ןעקוקוצכרוד ףיוא ןער
 (גנורעגײטשרעפ) ״סעגראט״ יד ןעמוקעגראפ װעיק ןיא ןענײז 1845
 ןעטסכעה םעד .רימאטישז ןיא ײרעקורד יד ןעטלאה וצ טכער ן׳פיוא
 ־אמא יד ןופ ןהיז יד טגעלעגראפ ןעבאה (ךילרהעי לעבור 4350) זײרפ
 — ,אריפאש ביל־הירא ןוא לישעה־עפיל — רעקורד רעטואװאלס עגיל
 ײז ןעבאה ,1847 ,ראונאי ףום ןיא ןוא ,עדנערא יד ןעמוקעב ײז ןעבאה
 ןיא עדנערא יד טגנאלאבנא סאװ .רימאטישז ןיא ײרעקורד יד טנעפעעג
 ראפ) ןעבילבעג 1847 רהאי ןיא גנורעגײטשרעפ רעד ײב יז זיא ,עגליװ

 .םיפתוש יד טימ םאר רעקורד רענליװ יד ײב (ךילרהעי לעבור 2300
 ־רעפ 1845 רהאי ןופ ץעזעג סאד ךיוא זיא ,אזלא ןהעז רימ יװ
 ןיא .טכער־קורד עשידיא םאד ןעריזילאפאנאמ ןופ פיצנירפ םײב ןעבילב
 ־כרוד ןעראװעג טרעגרערעפ ךאנ עגאל יד זיא ,רעהירפ טימ ךײלגרעפ
 ־ידנעלםיוא ףיוא עסקאט א ןעראװעג טרהיפעגנײא טציא זיא׳ס םאװ ,םעד
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 טאה םױרעטםינימ־םגנודליב סאד .רעכיב עשיאערבעה ןוא עשידיא עש
 ־יג ןיא ךיז טאה סע רעבא ,הסנכה עטכער א ףיוא רהיא ןופ טכירעג ךיז

 עסקאט יד יװ יוזא .תועט א ןעװעג זיא םאד זא ,ןעזיװעגםיורא ןעכ
 ־םיוא ןופ טראפמיא־רעכיב רעד זיא ,עםיורג ץנאג א ןעװעג ךרע־יפל זיא

 טאה 1847 רהאי ן׳ראפ ,לשמל .ןעלאפעג גיד׳ארומ ןעליופ ןוא דנאל
 םעקיפאק 51 לכה־ךס טנהאמעגפיוא טעטימאק־רוזנעצ רעװעיק רעד
 זיא רעכיב ןופ רהיפנײרא ר ע ל א ג ע ל רעד .רעביב ראפ רעײטש
 יד טקראטשרעפ ךיז טאה רעבא ראפרעד .ןעראװעג לטב יװ טעמכ
 גנוטלאװרעפ־ץינערג רעד ןעװ ,ןעלאפ ענעי ןיא וליפא ןוא ײרעלגומש
 גנוריגער יד טאה ,דנאבארטנאק־רעכיב יד ןעקעדטנע וצ ןעגגילעג טגעלפ
 עטפאכרעפ יד ןעפיוקרעפ םײב לײװ ,טאהעג טינראג יװ טעמכ םעד ןופ
 רהאי ן׳ראפ .טסיזמוא טינ רעיש ןעבעגבא טזומעג ײז ןעמ טאה ,רעכיב
 ־לעזא ןעפיוקרעפ ןופ טאהעג טעטימאק־רוזנעצ רעװעיק רעד טאה 1849
 230 זיולב—םירפם ע׳רשכ ראפ עסקאט רעד טימ םענײאניא ,רעכיב עכ
 ־עב טאה 1848 רהאי ן׳ראפ טעטימאק רענליװ ןיא הסנכה יד .לעבור
 ־טפאשנעסיװ עשידנעלםיוא ןופ טאה ,ץעזעג ן׳טיול .לעבור 95 ןעפארט
 םױרעטםינימ־םגנודליב םאד רעבא .רעײטש ןײק טמוקעג טינ קרעװ עכיל
 רעד ןופ רעכיב עשידנעלםיוא ןעײרפעב ןרעגנוא רהעז ללכב טגעלפ
 ןעגעװ השקב א טגנאלרעד בקעי־ןב .א .י טאה 1847 רהאי ןיא .עםקאט
 ־םיוא עכילטפאשנעםיװ עײנ יד רעײטש ןהא ןערהיפוצנײרא ןעביולרע
 ןופ ןעגנוקרעמנא ןוא גנוטײלגײא ןא טימ ,״תובבלה תובוח״ ןופ עבאג
 .גיצפײל ןיא טקורדעגבא 1846 רהאי ןיא טאה רע םאװ ,קענילעי .א

 .טגאזעגבא ןירעד רעבא םהיא טאה םױרעטםינימ־םגנודליב םאד
 טיימ גנאהנעמאזוצ ןיא ,ןעײרעקורד עשידיא ףיוא לאפאנאמ רעד
 תורקי א ןעפורעגםיורא טאה ,קרעװ עשידנעלסיוא ףיוא עםקאט רעד
 ,ץנערוקנאק רעדעװטעי ןופ טנעראװעב גידנעײז .רעכיב עשידיא ףיוא
 ,ךילדנעטשרעפטםבלעז ,ןעײרעקורד ײװצ יד ןופ םראטאדנערא יד ןעבאה
 ראפ וליפא םיחקמ עםיורג ןעמונעג ןוא םעיגעליווירפ ערעײז טצונעגסיוא
 טאה םע ןעװ ,טײצ רענעי ןופ ףירב יד ןיא .םירפס עראבגנאג עמאם
 ןוא םיליכשמ יד טפא ףיורעד ךיז ןעגאלקעב ,לאפאנאמ רעד ןעטלאגעג
 ךיוא רימ ןעניפעג םעד ןעגעװ ןעגנוקרעמעב .רעוהט עכילטפאשלעזעג
 ןעמוקעגםיוא רימ זיא לאמ לעיפיװ״ .עםערפ רעגיטלאמעד רעד ןיא
 יד ײרעקורד רערימאטישז רעד ןופ רעטלאװרעפ םעד ןעפראװאוצראפ
 טבײרש — םיורא טיג יז םאװ ,רעכיב עלא ףיוא םיחקמ עכיוה ךילקערש
 —,(9 .מונ ,1860) ״טעװםזאר״ לאנרושז ןעשידיא־שיםור ןיא רעטלאװ .י
 .״טינ טפיוק״ :ןעװעג גידנעטש זיא תונעט ענײמ עלא ףיוא רעפטנע ןײז רוג
 ןעגעװ ךיז טלעדנאה םע ואװ ,טראד הצע ןײז ןעגלאפ רעבא ןעמ ןאק יצ
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 ,רעכיב עכלעזא ןעגעװ ,םישמוח ,םירודיס ןעגעװ ,םירפם עטסגיטיונ עמאס
 יד ןענײז רשפא ...?ןהעגאב טינ ךיז ןענאק רעדניק וליפא עכלעװ ןהא
 ןוא .טינ לאפ ןײק ןיא ? ןעםקאװעגסיוא לעיפ יוזא ףיוא תואצוה־קורד
 ־רא־ןישאמ ןעראװעג טרהיפעגנײא זיא ײרעקורד רערימאטישז רעד ןיא
 ןוא — רעגיליב דנעטײדעב ןעראװעג ,אזלא ,זיא עיצקודארפ יד ;טײב
 יד ראפ םעקיפאק 75 טימ לעבור 2 טציא ןעמ טמהענ ןעגעװטםעדנופ
 ־רע שינעטער םאד .פאק 75 טסאקעג רעהירפ ןעבאה םאװ ,םירוזחמ
 עשידיא טריטםיזקע םוטעמוא ןעבאה רעהירפ :טושפ ץנאג ךיז טרעלק
 ןיא ענײא ץוחא ,ןעראװעג טכאמרעפ עלא ןעגײז ךאנרעד ,ןעײרעקורד
 טא ןופ רעמיטנעגײא יד ןעבאה—,ענליװ ןיא ערעדנא יד ןוא רימאטישז
 ןעזײרפ עכלעזא ןעמיטשעב וצ טײקכילגעמ עלופ יד ןעײרעקורד יױוצ יד

 ,״ךיז טסולג ײז יװ ,רעכיב ראפ
 ןענײז ,לאפאנאמ םעד קנאדא םאװ ,סאד ןעװעג זיא רעגרע לעיפ ךאנ
 רעד רעביא רעשרעה עטצענערגעבנוא יד ןעראװעג ןעײרעקורד ײװצ יד
 ־עג רעבײרש ערעזנוא ןעבאה ןײפ גונעג .רוטארעטיל רעשידיא רעצנאג
 סאד זיא .רוזנעצ־סגנוריגער רעכילנהעװעג רעד ןופ ןהעטשוצסיוא טאה
 ,עטײװצ א ךאנ ךיז רעביא טאהעג ןעבאה ײז ;גינעװ ןעװעג רעבא
 טאה גנומיטשוצ רעײז ןהא לײװ ,רעקורד יד ןופ רוזנעצ ערעגגערטש
 .טלעװ יד ןהעזרעד טנאקעג טינ קרעװ שידיא רעדא שיאערבעה ןײא ןײק
 ־אלס רעד ןופ טרא םעד טנע׳שרי׳עג טאה ײרעקורד רערימאטישז יד
 ךילסילשסיוא טקורדעג טאה יז :גנאג רהיא טיהעגבא ײרט ןוא רעטואװ
 ־ישז ןיא ןעקורד ןעגעװ .םירפם עזעיגילער ןוא רוטארעטיל עשידיםח
 טינ דײר ןײק טאה ,קרעװ .עכילטלעװ ללכב ןוא רעכיב־הלכשה רימאט
 ־רקחמ רעכילרעטלאלעטימ רעזנוא ןופ קרעװ יד וליפא .ןײז טגאקעג
 ,.לג .ד .א /׳םירקע״ ,״םיכובנ הרומ״ ,לעיפשײב םוצ ,יװ ,רוטארעטיל
 ןיא זיא םע ןעװ .ןעקורדרעביא טינ ײרעקורד רערימאטישז יד טגעלפ
 ,רערהעל 'ערהיא ןעבאה ,לוש־רעניבאר יד ןעראװעג טנעפעעג רימאטישז
 ־עג טיג ,רעלעטשטפירש גינעװ טינ ןעװעג ןענײז םע עכלעװ ןעשיװצ
 ײז ןוא ,רימאטישז ןיא קרעװ ערעײז ןעקורד וצ טײקכילגעמ יד טאה
 ־רעל .ח זיא ,לשמל ,יוזא .שרעדנא ואװ־ץיגרע ןאהט טזומעג סע ןעבאה
 ״ןושלה הרומ״ ןײז 1850 רהאי ןיא ןעקורדוצבא טגיטיונעג ןעװעג רענ
 ןיא—״םירועשה תמכח״ ןײז ,1857 רהאי ןיא ,םיובגעכײא ,י ,גיצפײל ןיא
 ־עג זיא ,ןילאװ ןיא טבעלעג טאה רעכלעװ ,רעבאלטאג .ב .א .עשראװ
 ־ליװ יד .(1850) ענליװ ןיא ״םינצנה״ ןײז ןעקורד וצ ןעגנואװצעג ןעװ
 .רערימאטישז יד רעדײא ,רעלארעביל סאװטע ןעװעג ןענײז רעקורד רענ
 ־עמ זיולב רעבא ,רעכיב־הלכשה ךיוא ןעקורד ךיז ײב לאמא ןעגעלפ ײז
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 ךיז טיהעג גנערטש ןעבאה ײז ןוא ,עלאקידאר וצ ןײק טיינ ראנ ,עגיס
 .ללכב םאלק ןעמורפ םעד טימ ןוא םידיםח טימ ןעםײרוצנײא טינ

 ן׳דלעפגעסקא לארשי םרעדנוזעב זיא רעלעטשטפירש עשידיא יד ןופ
 עגילדנהעצ .לאפאנאמ־קורד ם׳נופ םעט םעד ןעריפש וצ ןעמוקעגםיוא
 עלא רעבא ,ןעטפירש ענײז ןעקורדוצבא טכוזעג רע טאה גנאל ןערהאי
 ־רעטיב יד טלהיפעג .(*גלאפרע ןהא ןעבילבעג ןענײז ןעגנוהימעב ענײז
 רעשיאערבעה רעטמהירעב רעד ךיוא טאה לאפאנאמ םעד ןופ טײק
 ןעדנוברעפ זיא סע ןעמאנ םעמעװ טימ ,ופאמ םהרבא רעלעטשטפירש
 יד יװ ױזא .קיטםירטעלעב רעשיאערבעה־ײנ רעד ןופ גנוהעטשטנע יד
 ךיוא ןעקורד טגעלפ סאװ ,עגיצנײא יד ןעװעג זיא ײרעקורד רענליװ
 ־נאק טינ ןירעד רהיא טימ טאה רערימאטישז יד ןוא ,רעכיב עכילטלעװ
 רהיא ראפ ןעזײרפ עכיוה ןעמונעג ןעלאפ עכלעזא ןיא יז טאה ,טרירוק
 ־ײדעב יד וליפא ,טײצ רענעי ןופ רעלעטשטפירש ערעזנוא .טײברא
 ־םיוק ןעבאה סאװ ,ןעלטימ םוש ןהא ןעשנעמ ןעװעג ןענײז ,עטםדנעט
 ,תואצוה־קורד עסיורג יד .ןעדניזעג־זיוה ערעײז טימ ךיז טרהענרעד םיוק
 ,ךילריטאנ ,ןעבאה ,לאפאנאמ םעד ךרוד ןעראװעג ןעפאשעב ןענײז סאװ
 ,1867 רעבאטקא ביוהנא ןיא .טקירדעג רהעז רעבײרש ןעמירא םעד
 ,ןאיאר־םגנודליב רענליװ ןופ רעטלאװרעפ םעד ךרוד ,ופאמ םהרבא טאה
 ־עג זיא םאװ ,השקב א ן׳װאראנ רעטםינימ־םגנודליב םעד טגנאלרעד
 ־נוגנידעב־קורד עשידיא עגיטלאמעד יד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ןענאטש
 ןײז ,מינינע ערעדנא ןעשיװצ ,ךיז ןיא טלאהטנע השקב ם׳ופאמ .(* ןעג
 גנאל ןופ ןיוש באה ךיא״ .״ןימאמ יגא״ ןעכילטפאשלעזעג־שירארעטיל
 ־בעה רעד ןיא ןעפאשעב וצ — אד רע טבײרש — ןעניז ןיא טאהעג ןא
 ,ןענאמאר עשיריטאס ןוא עשירעגײטש־םנעבעל רוטארעטיל רעשיאער

 ־עג לעטימ סלא ,להיפעג עשיטעטסע סאד ןעדיא ײב ןעלקיװטנע וצ ידכ
 ־ראדרעפ עדעי טמאטש סע רעכלעװ ןופ ,טײקגיזאלקאמשעג רענעי ןעג
 .טפירש רעגילײה רעד ןופ ןיז ן׳תמא םעד ןופ ןעכײװבא סאד ןוא טײקנעב
 קרעװ ןעטשרע ןײמ ןיא ךיא ןיב ,טקנופדנאטש םעד טא ןופ גידנעגנירד
 ןעגנאגעג ,1863 רהאי ןיא ןעבעגעגסיורא באה ךיא סאװ ,״ןױצ תבהא״
 ,קרעװ םעד טא ןופ ןעראילפמעזקע 1200 יד .געװ ״ןעוױטאגענ״ א טימ
 ןענײז ,ןעזעלעג ןרעג רהעז ןערעװ סאװ ןוא טײרפשרעפ ךיז ןעבאה סאװ
 ־בערגרעפ יד ןיא וליפא .טכײרגרעד קעװצ ןײמ באה ךיא זא ,זײװעב א
 ןיא .סענעש ךאנ שינעקנעב א םעפע טקעװרעד ךיז טאה רעצרעה עטםעט
 עעלהאצלעיפ ענײז ןעבילטנעפערעפ וצ שינרעטאמ ס׳דלעפ-נעםקא ןעגעװ (4
 לארשי״) לעקיטרא רעדנוזעב א■ רעטײװ ןעעפעג אד רעזעל רעד טעװ ״לרעװ עשידיא

 ♦(״דלעפנעסקא
 421767 ♦מונ ,670 ♦טראק ,םױרעטסינימ-סגנודליב ןופ װויכדא (6
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 .ןעלײט ײרד ןיא ןאמאר ןעשיריטאס א ןעביוהעגנא ךיא באה 1856 רהאי
 ןעבעגעגסיורא ךיא באה ״עובצ טיע״ ןעמאנ ן׳טימ ,לײט ןעטשרע םעד
 טפיוקרעפ ןיוש ןענײז .זקע 2,000 יד ןופ .1857 רהאי ןיא ,עגליװ ןיא
 ןעלעטשוצראפ :רעוױטיזאפ א זיא קרעװ םעד טא ןופ קעװצ רעד .800
 ןיא תועיבצ ערטיכ יד ןוא סגעביולגרעבא עשיראנ יד ,םזיטאנאפ מעד
 ־וצ ,ןעש א ןעבעג — טרהעקרעפ ןוא ,טײק׳סואימ ןוא טײקשימאק רעײז
 .ןעבעל ןעשיפראד ןוא טײקמאזטײברא ןופ ,ןעטיז עטוג ןופ דליב דנעהיצ
 ןופ סאה םעד טקעװרעד רימ ןעגעג ךיא באה ״עובצ טיע״ ןײמ ךרוד

 .״גנעג עזײב ערעײז ןופ גנולגיפשבא ןא אד ןעניפעג םאװ ,עלא ענעי
 ןעניז ןיא ןעמוגעג — ופאמ רעטײװ טבײרש — ךיא באה ךילדנע״
 ־יא רעד ןופ לעטירד ײװצ ןא ןערעהעג סע ןעכלעװ וצ ,םזידיסח מעד
 ןופ גנוקריװ עכילדעש יד טריזירעטקאראכ רע .״גגורעקלעפעב רעשיד
 .יבצ־יתבש ןופ ,גנונײמ ןײז טיול ,טמאטש םאװ ,ערהעל רעשידיםח רעד
 ןעבאה ײז רעבא ,חישמ ןעשלאפ םעד טמאדרעפ ןעבאה םידיסח יד״
 -עב וצ ידכ .״ערהעל רעשיטםימ ןײז ןופ ןעכאז לעיפ ןעמונעגרעביא
 ןאמאר א ןעבײרש םוצ ןעטארטעגוצ ופאמ זיא ,םזידיםח םעד ןעפמעק
 סענעצס עלא ואװ ,״תוגױזח יזוח״ ןעמאנ ן׳טימ ,ןעטײצ ס׳יבצ־יתבש ןופ
 רעד .״גנעג ערהיא ןוא עטקעם רעשידיסח רעד ןעגעג טלעיצעג ןענײז
 ״עובצ טיע״ ןופ לײט רעטײװצ רעד ןוא ״תונױזח יזוח״ ןופ לײט רעטשרע
 ןעקורד סאד יװ יוזא ראנ .ןעריקילבופ וצ טײרג ןיוש םהיא ײב ןענײז
 וצ רעטסינימ־םגנודליב םעד ־ רע טעב ,רעײט רהעז טםאק ענליװ ןיא
 עשידנעלסיוא ןופ טמוק סאװ ,עסקאט רעד ןופ קרעװ עדײב יד ןעײרפעב
 ואװ ,ןעסײרפ ןיא ןעקורדבא ןעגאק ײז רע טעװ ןאד — ,רעכיב עשידיא
 ־ליב רענליװ ןופ רעטלאװרעפ רעד .רעגיליב לעיפ ןעטםאק טעװ םאד
 גנורעדאפ רעד טיול ןוא טציטשרעטגוא השקב ס׳ופאמ טאה ןאיאר־סגנוד
 .קדעװ עדײב יד ןופ ןעטפירקםונאמ יד טקישעגוצ םױרעטםינימ ם׳נופ
 םױרעטסינימ ןיא טגנאלרעד טאה םאר סענאמ ןבואר רעקורד רענליװ רעד
 םױרעטסינימ םעד ײב .השקב ס׳ופאמ ןעגעג טםעטארפ ןעכילטפירש א
 עשידיא ןעטכארטעב וצ ףיוא טעטימאק״ רעדגוזעב א ןעװעג ןאד זיא
 ־עג רעד ןעװעג ןענײז רערהיפ־לעדער עצנאג יד ואװ ,״רעכיב־רהעל
 ־רעבײז .י ראזנעצ רעשידיא רעד ןוא ןאםלאװכ .ד ראסעפארפ רעטפיוט
 עדײב יד .דלעג גערב א ןהא ןעפאצ םידיםח ןופ טגעלפ סאװ ,גניל

 ןעבאה ײז ןוא ,ײז וצ ןעראװעג ןעבעגעגרעביא ןענײז ןעטפירקסונאמ
 טאה ״עובצ טיע״ קרעװ םאד שטאכ״ :גגונײמ עדנעגלאפ יד טלעטשעגוצ
 טײקנעםיװנוא יד ןוא םזיטאנאפ םעד ןעלעטשוצראפ קעװצ ןעכילצונ םעד
 ,תולעמ עשירארעטיל טגאמרעפ קרעװ סאד שטאכ ןוא ,ןעדיא לײט א ןופ
 ךיז ןיא ןעטלאהטגע טיג סאד ןאק ,ןאמאר א זיולב זיא סאד לײװ ראנ
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 ־ירעד ;סנעביולגרעבא עשיטאנאפ יד ןופ גנופמעקעב עכילדנירג ןײק
 ןענעידרעפ םאװ ,רעכיב ענעי וצ ןערעװ טנכערעגוצ טינ םע ןאק רעב
 עכלעזא זא טרפב ,םױרעטםינימ־םגנודליב ןופ גנוציטשרעטנוא רעדנוזעב א
 ־נא םאװ .טנעײלעג גינעװ ןעדיא ןופ טפיוהרעביא ןערעװ קרעװ ינימ
 טלעיצעג רע זיא ,״תונױזח יזוח״ .ה .ד ,ןאמאר ןעטײװצ םעד טגנאלעב
 ,רעםאפרעפ םעד ןופ גנונײמ רעד טיול ,ןעבאה עכלעװ ,םידיםח יד ןעגעג
 ןעשלאפ םעד ןופ ערהעל רעשיטםימ רעד ײב ןעכאז לעיפ ןעמונעגרעביא
 ס׳יבצ־יתבש וצ םידיסח עגיטנײה יד רעבא ןעכײלגוצ .יבצ־יתבש חישמ
 —םירפוכ עטםגרע יד ראפ טנעכערעג ןעדיא ײב ןערעװ סאװ ,רעגנעהנא
 ־נעדירפוצנוא עפראש א ןעפורסיורא ןאק םאד ןוא טכערנוא ןא זיא םאד
 ופאמ יװ םיראװ ;ןעדיא לײט ןעםיורג א ײב ןראצ ןעקראטש א ןוא טײק
 גנורעקלעפעב רעשידיא רעד ןופ לעטירד ײװצ ןא ןערעהעג ,טגאז ןײלא
 ־רעטנוא ןײק ןעמוקעב טינ ןאק קרעװ סאד םאװ רונ טינ .םזידיסח םוצ
 םוצ ןערעװ טביולרע טינ וליפא ראט סע רונ ,גנוריגער רעד ןופ גנוציטש

 .״ןערעװ טליפרע טינ השקב ס׳ופאמ ןאק רעבירעד .ןעקורד
 רעד טימ טכירעב רעײז טגידנערעפ ןעבאה רעקיטירק עגולק יד
 טלאװ רעדעפ ענעטארעג ם׳ופאמ״ :הצע רעטנאםערעטניא רעדנעגלאפ
 עשידיסח ןעגעג קרעװ עטכער ףיוא ןערעװ טכיורבעג ןעצונ טימ טנאקעג
 ־טפאשנעסיװ ערעלופאפ ןופ ןעגנוצעזרעביא ףיוא רעדא סנעביולגרעבא
 ־רעבײז ןוא ם׳ןאםלאװכ ךאנ זא ,ךיז טהעטשרעפ םע ...!״רעכיב עכיל
 ־ראװעגבא השקב ס׳ופאמ רעטסינימ־םגנודליב רעד טאה ,דײשעב ס׳גניל
 ןעװ .ןעראװעג טרהעקעגמוא םהיא ןענײז ןעטפירקםונאמ עדײב יד .ןעפ
 ־רוזנעצ רענליװ ןיא ״תונױזח יזוח״ םעד טלעטשעגוצ ךאנרעד טאה רע
 ־רעד ףיורעד טאה ופאמ .טרהעװרעפ ןאמאר םעד רענעי טאה ,טעטימאק
 ןײק טפירקםונאמ םעד טקישעג ןוא טםעטארפ א םױרעטםינימ ןיא טגנאל
 ןפוא ןעמײהעג א ףיוא טפירקסונאמ רעד רעבא זיא אד .גרוברעטעפ
 ןײק .ןעראװעג ןעדנואװשרעפ ראג (ףליה ם׳גנילרעבײז ןהא טינ רשפא)
 טיוט ןײז ךאנ טשרע .טאהעג טינ ופאמ טאה קרעװ םעד ןופ עיפאק
 ןופ טנעמגארפ רענײלק א ןעראװעג טקורדעגבא 1869 רהאי ןיא זיא
 ןופ .ןעריפאפ ם׳ופאמ ןעשיװצ ןעבילברעפ זיא סאװ /׳תונױזח יזוה״

 .קרעװ גידריװקרעמ א ןעװעג זיא םאד זא ,ןהעז וצ זיא םהיא
 יד גונעג ןערירטסוליא ,טכארבעג אד ןעבאה רימ םאװ ,ןעטקאפ יד
 ,ןעײרעקורד עשידיא ףיוא לאפאנאמ םעד ןופ ןעטאטלוזער עגירעיורט
 ־עגנײא ףוםל טאה ןעדאש ןײז .רהאי 25 עצנאג טריטסיזקע טאה םאװ
 ,1862 לירפא ןעט־26 ןופ ץעזעג ן׳כרוד ןוא ,גנוריגער יד ךיוא ןהעז

 .ןעראװעג טפאשעגבא עםקאט רעד טימ לאפאנאמ רעד זיא



 גנוריגער יד ןוא רעשטיװאבױל לעדגעמ םחנמ ׳ר

 טימ ןעדיא ףיוא טקוקעג גידנעטש גנוריגער יד טאה דנאלסור ןיא
 ״תודום״ עשידיא עבילדעש ןעכוז םוטעמוא טגעלפ יז .טכאדרעפ ןעפעיט
 יד ךיז ןעבאה גיטכעדרעפ סרעדנוזעב ,״סעגירטניא״ ענעטלאהאב ןוא
 יאלאקינ ןופ ןעטײצ יד ןיא ןעדיא ןעגעג ןעטלאהרעפ ןעזײרק־םגנוריגער
 .טײהנעגעלעג רעדעי ײב ןעזײװסיורא ךיז טגעלפ סאד .ןעטשרע םעד
 ־עב 1840 רהאי ףום ןיא טאה יאלאקינ ןעװ ,ןעװעג ךיוא זיא יוזא ןוא
 ,ןעראטםינימ עגינײא ןופ טעטימאק ןעלעיצעפם א ןעמיטשעב וצ ןעליופ
 ־דנורג״ א ןערהיפוצכרוד ףיוא ,װעלעםיק ףארג ןופ ץיזראפ םעד רעטנוא

 .ןעבעל ןעשידיא םעד ןופ ״םראפער
 ־סיוא״ :עבאגפיוא יד טלעטשעג ראצ רעד טאה טעטימאק םעד ראפ
 ־ראדרעפ עשילאראמ״ רעײז ןעפמעקעב ,ןעדיא עשיסור יד ״ןרעםעבוצ
 ־בא ײז ןעלאז סאװ ,ןעלוש־םגנוריגער ןעדיא ראפ ןעפאשעב ,״טײקנעב
 ךיז ןעמהעג וצ ײז ןעגניװצ ,״סנעביולגרעבא עשי׳דומלת״ יד ןופ ןעהיצ
 ־עב רעד ןעװעג זיא םאד .װ .זא .א ,״ןעגנוגיטפעשעב עכילצונ״ ראפ
 ־האי עגילדנהעצ טריטסיזקע טאה סאװ ,״טעטימאק רעשידיא״ רעטםואװ

 ןעגעג תוריזג עבראה ענעדישרעפ עגעי טײבראעגסיוא טאה ןוא ןער
 עטיױוצ יד טנעכײצעגסיוא םרעדנוזעב ךיז טאה סע עכלעװ טימ ,ןעדיא

 .טפאשרעה ס׳יאלאקינ ןופ טפלעה
 טמיטשעב ןענײז ״טעטימאק ןעשידיא״ םעד ןופ רעדעילגטימ ראפ

 ׳ רעטםינימ־םגנודליב ,װאנאגארטס רעטסינימ־ןרעניא רעד :ןעראװעג
 רעביא רעטלאװרעפ רעד ןוא אקגעשטנארװ רעטסינימ־ץנאניפ ,װאראװאוא

 .װאדולב—גגובעגצעזעג ןופ םיגינע יד
 ־עג יד טבעװשעג גידנעטש ןעבאה ןעגיוא ם׳יאלאקינ ראפ יװ יוזא
 ־עב א ךרוד רע טאה /׳םעגירטניא״ עשידיא עמײהעג ןופ רעטםגעפש
 םעד ךאנ טעטימאק ןופ רעדעילגטימ יד וצ ןעבעגעגוצ להעפעב רעדנוז
 ־לעװ ,טלעבוד לארענעג םעד ,״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ ראטקעריד
 ףיוא ןעבעג וצ גגוטכא גנערטש״ טגארטפיואעב לעיצעפם טאה רע ןעכ
 םעד ןופ טײברא רעד ןעגעג ןערהיפנא ןענאק ןעדיא םאװ ,סעגירטניא יד
 רעשידיא רעד זא ,טכירעג גגוריגער יד ךיז טאה םרעדנוזעב /׳טעטימאק
 עכילגעמ עלא ןעצונסיוא ןעבורפ טעװ סאלק רעשיסקאדאטרא ,רעמורפ

 .ןעדיא ראפ ןעלוש־סגנוריגער ןעדגירג וצ ןאלפ רהיא ןעגעג ןעלטימ
 ,ןעגנוטלאװרעפ־ןעמראדנאשז עלא ןעבירשעגראפ ךײלג טאה טלעבוד
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 ־יטכעדרעפ רעדעי ןעגעװ ןעדלעמ םהיא ןוא ןריפשכאג יונעג ןעלאז ײז
 ןעשידיא״ םעד ןופ טײקגיטעהט רעד וצ ןא ךיז רהעק םאװ ,ךאז רעג
 רעקסמראדנאשז רעד טאה 1841 ראונאי ןעט־16 םעד ןיוש /׳טעטימאק
 /׳גנולײטבא רעטירד״ רעד טלײטעגטימ ענליװ ןופ גגאגײרפ לארענעג
 יקסנוזדניר ךורב דיא רענליװ רעד זיא ,טגידנוקרע ךיז טאה רע יװ זא

 ־עב רע טאה רהאפבא ן׳ראפ״ זא ןוא ,גרוברעטעפ ןײק ןערהאפעגקעװא
 גרוברעטעפ ןיא ןעקריװ ןעכוז וצ ףיוא דלעג ןעדיא רענליװ ןופ ןעמוק
 ־דיר טימ םענײאניא .גנוריגער רעד ןופ רענעלפ־םגגודליב יד ןעגעג
 גרוברעטעפ ןײק זיא — ,גנאגײרפ ןעבירשעג טאה יוזא — ן׳יקסנוז

 .(1״לאבאס רחוס רעשידיא רענדארג רעד ךיוא ןערהאפעגםיורא
 רימ ןעםײװ ,לאבאס דיא רענדארג רעד ןעװעג זיא םע םניוזא רעװ
 ־עג רעקםמראדנאשז רעד זיא ,ן׳יקםנוזדניר טגנאלעבנא סאװ רעבא .טינ
 ןעװעג זיא יקםנוזדניר ךורב .תועט ןעבארג א ןיא ןעלאפעגגײרא לארענ
 טאה רע .גנורעלקפיוא ןופ רעגנעהנא ,םיליכשמ רענליװ יד ןופ רענײא

 ןיא 1825 רהאי ןיא טקורדעגבא ןוא שיאערבעה ןיא טסאפרעפ וליפא
 .(״איםור ןושל דומלת״) ךארפש רעשיםור רעד ןופ ךוב־רהעל א עגליװ
 ןעלוש ןעדנירג ןעגעװ קנאדעג םעד וצ טפאשדנײפ ןיא ןײז דשוח םהיא
 ,גנאגײרפ לארענעג יװ ,טאה םאװ ,שנעמ א רונ טנאקעג טאה ןעדיא ראפ
 ןופ רעוהט עשידיא רענליװ יד ןעגעװ ףירגעב ןעפאנק א ראג טאהעג
 ־עג זיא רע ;ןאמ־םטפעשעג א ןעװעג זיא יקםנוזדגיר .טײצ רענעי
 ץלא ןופ רעגינעװ ןוא ,םיקסע ענײז בעילוצ גרוברעטעפ ןײק ןערהאפ
 ןאלפ־םגנוריגער םעד ןערעטש ןעכוז וצ אד ןעניז ןיא טאהעג רע טאה

 .רעדניק עשידיא ראפ ןעטלאטשנא־רהעל ןעפאשעב חכמ
 ־עב ״גנולײטבא עטירד״ יד טאה ,טראפאר ם׳גנאגײרפ ןעמוקעב
 רעציזראפ םעד טלײטעגטימ ךיוא ,רעזײק םעד וצ םעד ןעגעװ טעטכיר
 ןעבעגעגבא זיא ךײלגוצ .װעלעסיק ףארג /׳טעטימאק ןעשידיא״ ןופ
 גנוטלאװרעפ־ןעמראדנאשז רעגרוברעטעפ רעד וצ להעפעב א ןעראװעג
 גנוטכא גגערטש ןעלאז ײז ,רעטםײמײצילאפ־רעבא רעגרוברעטעפ םוצ ןוא
 ־טנא טעװ סאװ ,ץלא ןעגעװ ןוא ,ן׳לאבאם טימ ן׳יקסנוזדניר ףיוא ןעבעג
 עשידיא עדײב .״גגולײטבא רעטירד״ רעד ןעלײטטימ ,ןערעװ טקעד
 ־פיוא רעד רעטנוא ןעװעג טײצ עצנאג יד גרוברעטעפ ןיא ןענײז םירחוס
 טרינאיפשעגכאנ ןעבאה םאװ ,ןעטנעגא עמײהעג ערעדנוזעב ןופ טכיז
 ךיז טאה זײב םוש ןײק זא ,ךיז טהעטשרעפ׳ם רעבא ,ןרעײז טירט ןעדעי
 ־ראדנאשז רעגרוברעטעפ רעד ןופ רידגאמאק רעד .ןעזיװעגםױרא טינ

 רהאי ןופי ,(עיצידעפסקע עט-1) ״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ וױכרא (*
 .74 .ונונ—1841
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 רעטירד״ רעד ןעלײטטימ טנאקעג זיולב טאה ,װאזאלאפ לארענעג ,עירעמ
 ןיא ןערהאפרעפ ןעמאזוצ ןענײז לאבאס ןוא יקסגוזדניר״ זא ,״גגולײטבא
 ןופ םירחוס עשידיא ײװצ טימ טפא ךיז ןעפערט ײז ןוא ,גנוגיואװ ןײא
 ןעהעז ײז םאװ ןעגעװ רעבא ;״אד טציא ךיז ןעגיפעג סאװ ,װאגיגרעשט
 ־עפ ןײק ןערהאפוצ ןעמוקעג ןענײז ײז לעיצ רעםאװ בעילוצ ןוא ךיז
 רהעמ לעיפ טשינ .ןעראװעג טרהעלקעגפױא טיג זיא םאד — ,גרוברעט
 ־ײמײצילאפ־רעבא רעגרוברעטעפ רעד ךיוא ןעטכירעב וצ טאהעג טאה
 ףיוא ןעבעגעג גנוטכא ןעטנעגא ענײז ךרוד ךיוא טאה רע שטאכ ,רעטס
 ,גנודלעמ ןײז טיול ,ענליװ ןופ םיחרוא עשידיא ״עכילרהעפעג״ ײװצ יד
 ראפ ןוא ,עװקסאמ ןײק ןערהאפעגקעװא ינױ ףום ןיא עדײב ײז ןענײז״
 ןופ זיא ,גרוברעטעפ ןיא ןעװעגבא ןענײז ײז םאװ ,טײצ רעצנאג רעד

 .״ןעראװעג טקרעמעב טשינ ךאז עגיטכעדרעפ םוש ןײק טײז רעײז
 ־עג גנוריגער רעד ןופ רעהעטשראפ יד ןענײז רעבא לאמ עלא טיג
 יד .ן׳יקסנוזדניר טימ לאפ םעד ןיא יװ ,טרימראפניא טכעלש יוזא ןעװ
 ןעגעװ ןעטפנוקםיוא אפוג ןעדיא ןופ טאהעג טאה גגוריגער עשיםור
 1840 רהאי ףוס ןיא .טלעװ רעשידיא רעד ןיא ךיז טוהט םע םאװ ,םעד
 וצ ןעםאלשעב טאה גנוריגער יד זא ,טכירכאנ יד טײרפשרעפ ךיז טאה
 טרעװ םױרעטםיגימ־םגנודליב ןיא זא ןוא ,ןעדיא ראפ ןעלוש ןענעפע
 ןעדיא ןעשיװצ טאה העידי יד .םעד ןעגעװ ןאלפ א טײבראעגםיוא ןיוש
 ־םטאג ,עמורפ יד ןיא .גנוגערפױא ןוא לעמוט לעיפ ןעפורעגםיורא
 ־רעפ ןעמ זיא (עלא טעמכ ןעװעג ןאד ןעגײז םורפ ןוא)ןעזײרק עגיטכראפ
 ףיוא יװ ,טקוקעג טקעיארפ־לוש םעד ףיוא טאה ןעמ .ןעראװעג טרעטיצ

 .ןעביולג ןעשידיא םעד ראפ רהאפעג עסיורג א ,הריזג ערעטיב א
 ־ײה ןײלק סאד ןעמונעגפיוא טכירכאנ עבלעזיד טאה שרעדנא ראג
 עכילטע ךאנ ןיא ןוא ענליװ ןיא גנודליב ןופ רעגנעהגא ,םיליכשמ עלעפ
 ־עװ טמיורטעג ןא גנאל ןופ ןיוש ןעבאה ײז .טדעטש עשידיא ערעםערג
 ײז ראפ ןעפאשעב ןוא םירדח עטלא יד ןופ רעדניק עשידיא ןעהיצבא ןעג
 ןעלאז ײז ,לאצ ןיא גיצניװ־וצ ןעװעג ןעגײז ײז רעבא .ןעלוש עשיטײל
 ־כילגעמ יד ןעבאה ןוא ןעבעל ןיא עלאר עדגעטײדעב א ןעלעיפש ןענאק
 גנוריגער יד ןעװ ,טציא .ןעגנובערטש ערעײז ןעכילקריװרעפ וצ טײק
 טנעגעגעב ךאז יד ײז ןעבאה ,םיורט ןעטלא רעײז ןעליפרע ןעמוגעג טאה
 טםואװעג טינ ןעבאה םיליכשמ יד .גגורעטסײגעב ןוא דײרפ םיורג טימ
 ־םגנודליב רעד עכלעװ ,ןעלעיצ עשירענאיסימ עגעטלאהעב יד ןעגעװ
 ־יא יד ןעטײבראםיוא םײב ןעגיז ןיא טאהעג טאה װאראװאוא רעטםינימ
 ןיא רונ טדערעג ןעפא טאה רע עכלעװ ןעגעװ ןוא ,םראפער־לוש עשיד
 ןעבאה ,םיליכשמ יד ,ײז .יאלאקינ רעזײק םוצ ןעטכירעב עמײהעג ענײז
 םוצ טירש רעטשרע רעד ןײז טעװ גגורעייקקיוא ,גנודליב זא ,טפאהעג
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 טעװ ןוא ןעדיא עשיסור יד ןופ עגאל ערעטיב ,ערעװש יד ןרעגגירגרעפ
 עלא טימ ךיז ןעבאה ײז .טכער־רעגריב וצ ןעגנײרב ,טײצ רעד טימ ײז
 ןאלפ־םגנודליב רהיא ןיא גנוריגער רעד ןעפלעהוצטימ טהימעב תוחכ
 ךיז טאה רע עכלעװ ףיוא ,ןעגנורעטש יד ןעגיטײזעב וצ טבערטשעג ןוא

 .ןעםיוטשנא טזומעג
 טלעטשעג ן׳לאטנעזאר ןםיג ךרוד ךיז ןעבאה םיליכשמ רענליװ יד
 ־יד םעד ןוא ן׳װאראװאוא רעטסינימ־סגנודליב םעד טימ גנודניברעפ ןיא
 ־לעװ ,לאטנעיליל סקאמ .רד ,עגיר ןיא לוש רעשידיא רעד ןופ ראטקער
 ־םיוא יד ןעטײבראםיוא לאז רע ,ןעגיוצעגוצ טאה רעטסינימ רעד ןעכ
 סלא ןענעיד ןוא עיצאזינאגרא־לוש רעשידיא רעד ןופ רעגעלפ עכילרהיפ
 םיליכשמ יד .גנורעקלעפעב רעשידיא רעד ןוא םהיא ןעשיװצ רעלטימרעפ
 ןעגאלשראפ ,ןעטקעיארפ םױרעטםינימ־םגנודליב ןיא טלעטשעגוצ ןעבאה
 ־אװאוא ןענעקעב וצ טהימעג ךיז ײז ןעבאה םרעדנוזעב .ןעטכירעב ןוא
 ןעשיװצ םיורא טפור טקעיארפ ןײז עכלעװ ,ןעגנומיטש יד טימ ן׳װאר
 ײז .ןעפערט אד טעװ רע עכלעװ ,ןעטײקגיריװש יד טימ ןוא ,ןעדיא
 ןעפראש א ןענעגעגעב טעװ םראפער־לוש יד זא ,ןעזיװעגנא םהיא ןעבאה
 .ללכב סאלק ןעמורפ םעד ןופ ןוא ןעסקאדאטרא יד ןופ דנאטשרעדיװ
 ־ניא עשידיא עגיטלאמעד יד ןופ מארגארפ םעד ןיא טאה ,טםואװעב ימ
 םעד ןעגעג ףמאק רעד — ןעמוגרעפ טרא ןעגיטכיװ א ןעטנעגילעט

 ךאזרוא־טפיוה יד ראפ טינ רעיש טכארטעב ןעבאה ײז ןעכלעװ ,םזידיסח
 ־רע וצ טהימעג ךיז םיליכשמ יד ןעבאה .ןעקילגנוא עשידיא עלא ןופ
 ־עג יד ןופ גלאפרע םעד ןענעראװעב וצ ידכ זא ,ן׳װאראװאוא ןערעלק
 ־קאדאטרא יד ןעגעג ןעלטימ עפראש ןעמהעננא ןעמ זומ ,ןעלוש עטנאלפ
 רעגגעג עטםגרע יד ןענײז םאד לײװ ,םידיםח יד ןעגעג סרעדנוזעב ,ןעם
 רעטסינימ רעד טגעלפ ןעקנאדעג עניוזא .גנודליב ןוא טירשטראפ ןופ

 .ן׳לאטנעיליל .רד ןופ ךיוא ןערעה לאמטפא
 ןעזיװעגנא קראטש סרעדגוזעב טאה ןעמ זא ,ךיז טהעטשרעפ םע
 ־טיל יד ןופ רערהיפנא םעד ןופ םולפנײא ןעםיורג םעד ףיוא ן׳װאראװאוא
 לעדנעמ םחנמ ׳ר ,יבר רעשטיװאבױל םעד ,םידיםח עשיםײר־שיװ
 םעד ,ן׳יבר ןעטלא םעד ןופ לעקינײא ןא ןעװעג זיא רע .(ןאםרואינש)
 םעדײא ןא ןוא ,ןמלז־רואינש ׳ר ,גנוטכיר־ד״בח רעשידיסח ןופ רעדגירג
 ׳ר טאה טיוט ם׳רהעװש םעד ךאנ .רעב ׳ר ן׳יבר ״ןעלעטימ״ ם׳נופ
 ןוא רעזײװגעװ סלא טרא ןײז ןעמונרעפ 1828 רהאי ןיא לעדנעמ־םחנמ
 ־ילנהעװעגנוא .ןײז קנאדא .ןעסײר ןוא עטיל ןיא םידיםח יד ןופ רערהיפ
 ־ינאגרא עםיורג ןוא דנאטשרעפ ןעשיטקארפ ןעפעיט ןײז ,תודמול רעכ
 ־עג קראטש םזידיםח םעד ןופ עדריװ יד זיא ,ןעטײקגיהעפ עשיראטאז
 ךיוא וליפא ראנ ,רעגנעהנא ענײז ןעשיװצ זיולב טינ ןעראװעג ןעביוה
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 ־רעפ םיליכשמ יד ךיז ןעבאה ,ךילריטאנ .ןעזיירק עשידגגתמ יד ןיא
 ןײז ןוא ,ךילדנײפ רהעז רעשטיװאבױל לעדנעמ־םחנמ ׳ר ןעגעג ןעטלאה
 ראפ ןעטלאהעג ײז ןעבאה ןעםאמ עשידיא עטײרב יד ףיוא גנוקריװ
 ןעגײצרעביא וצ גיטכיװ ראפ טנעכערעג ןעבאה ײז .ךילדעש סרעדגוזעב
 ־געג רעטסכילרהעפעג רעד זיא יבר רעשטיװאבױל רעד זא ,ן׳װאראװאוא

 .ןעגנובערטש־סגגודליב יד ןופ רענ
 ףיוא גנוטכיר רעד טא ןיא ןעקריװ וצ טכוזעג ןעבאה םיליכשמ יד
 ביוהנא ןיא .ןעגנוטײצ עשידיא עשידנעלסיוא יד ךרוד ךיוא ן׳װאראוװא
 עשיטילעארזיא״ גנוטײצ רעשידיא רעשטײד רעד ןיא זיא 1841 ראורבעפ
 ־עגעגסיורא ןיאמ־טרופקנארפ ןיא טאה סע עכלעװ ,(6 רעמונ) ״ןעלאגא
 .מ .י .רד רעטרהעלעג ןוא רעקיראטםיה רעשידיא רעטםואװעב רעד ןעב
 רעםאפרעפ רעד .ענליװ ןופ ץנעדנאפסעראק עסיורג א ןענישרע ,טסאי
 ,ראלק זיא סע רעבא ,ןעבעגעגנא טינ ןעמאנ ןײז טאה לעקיטרא םעד ןופ
 אד טדער רע .םיליכשמ עשיװטיל יד ןופ רענײא ןעװעג זיא םאד זא
 ןופ רעגנעהגא יד ןעשיװצ טאה סע סאװ ,החמש רעםיורג רעד ןעגעװ
 גנוריגער רעד ןופ םולשעב םעד ןעגעװ העידי יד ןעפאשעב גנורעלקפיוא
 טימ ײז ןעגראזעב ןוא ןעדיא ראפ ןעטלאטשנא־סגנודליב ןעדגירג וצ
 ־רעפ טרעװ — ,רע טקרעמאב — ,דײרפ רעײז רעבא .רערהעל עטכער
 להאצ רעײז סאװ ,רעקיטאנאפ ערעטםניפ יד זא ,קערש םעד ךרוד טרעטש
 ארומ ץלא ראפ יװ רהעמ ןעבאה םאװ ןוא ,םיורג רהעז זיא טכאמ ןוא
 ־יוטשוצבא ןעגנילעג טיג לאז ,טפאשנעםיװ ןוא גנודליב ןופ טכיל ן׳ראפ
 רעד ןופ ןעטכיזבא עכילדנײרפ־ןעשנעמ״ עלא יד טשינרצ ןעכאמ ןוא ןעס
 וצ ,טנעדנאפסעראק רעד טבײרש ,רעװש זיא סע .״גנוריגער רעכיוה
 עכלעװ ,״עטקעם רעשיטאגאפ א ןופ םעיצאניכאמ״ יד ןעגעג ןעפמעק
 טכײרטשרעטנוא ,רעטײװ .ןעלטימ םוש ןײק ראפ בא טינ ךיז טלעטש
 ־ילהאמ ןוא רעקסבעטיװ ןיא טאה םע עכלעװ ,גנוקריװ עכילדעש יד רע
 רעד ןופ רערהיפ־טפיוה רעד דנאלסור־םײװ ץנאג ןיא ללכב ןוא .בוג רעװ
 ןעמעװ ,רעציוואבאל לעדנעמ ,עטקעם־ד״בח רעשידיםח'
 ,ןעגילײה א ,תפומ־לעב א ראפ ןעטלאה״ רערהערעפ עגילהאצלעיפ ענײז
 .״המכח רעטספעיט רעד ןופ גנורעפרעקרעפ יד םהיא ןיא ןעהעז ײז ןוא
 יד ןעבראפ ערעטםניפ עמאס יד טימ רעבײרש רעד סיוא טלאמ ךאגרעד
 וצ טיג רע ןוא ,עטקעס רעשידיםח רעד ןופ ןעגגובערטש ןוא ןעטכיזנא
 ־רעד וצ טשינ זיא םע גיטיונ טגנידעבנוא ןוא גיטכיװ יװ ,ןהעטשרעפ
 םע רעםאװ א ןעבאה ןעלאז רערהיפ ןוא רעגנעהנא ערהיא זא ,ןעזאל
 רעד ןופ ״ןעטכיזבא ענעביוהעג ןוא עלעדײא״ יד ןערעטש ןוא גגוקריװ זיא

 .גנוריגער
 סאד טרעדנעעג ענשימוא טאה רעבײרש רעד יצ ,טינ ןעםײװ רימ
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 ־ירטניארעפ וצ רהעמ ידכ /׳רעציװאבאל״ ףיוא ״רעשטיװאבױל״ טראװ
 רעגילעפוצ א ןעװעג זיא םאד רעדא ,רעטסינימ־סגנודליב םעד ןעריג
 ״ןעלאנא עשיטילעארזיא״ רעמונ רעד זיא סלאפנעלא .רעלהעפ־קורד
 ןוא ,ן׳װאראװאוא ןעראװעג טעלטשעגוצ ץנעדנאפסעראק רענליװ רעד טימ
 1841 ץרעמ ןיא .טריסערעטניארעפ קראטש עקאט םהיא טאה ךאז יד
 :ן׳װאנאגארטם רעטסינימ־ןרעניא םוצ ףירב אזא טקישעגבא רע טאה
 ןופ ןעטכיזבא יד זא ,ןעטפנוקםיוא ןעמוקעב דנאלשטײד ןופ באה ךיא״
 יד ןופ דנאטשוצ ןעשילאראמ םעד ןרעםעבסיוא ןעגעװ גנוריגער רעזנוא
 ־עב זא ןוא ,רענגעג עגיליװזײב ןעפארטעג ןיוש ןעבאה ןעדיא עשיסור
 ןופ רענעלפ יד ןערעטש וצ ןעלטימ עלא טימ ךיז טעראטם םרעדנוז
 ןיא ךיז טניפעג םאװ ,עטקעס עשידיםח עטםואװעב יד גנוריגער רעזנוא
 ־עג טרעװ ןערהיא רערהיפנא םעד ראפ ןוא ,סעיגרעבוג עשיסור־סײװ יד
 ךיא טעב רעבירעד .ר ע צ י ו ו א ב א ל לעדגעמ רעצימע טנעכער
 ־ימ־ןרעניא ןיא אטינ ןענײז סע יצ ,רימ ןעלײטוצטימ ץנעלעסקע רעײא
 ןײז ןוא ן׳רעציװאבאל ןעגעװ ןעטפנוקםיוא זיא םע ערעסאװ םױרעטםינ
 ןעדיא ףיוא גגוקריװ ןײז ןופ דארג םעד ןעגעװ ךיוא ,טײקכילנעזרעפ

 .(־ ״ןעטנאטקעם יד ףיוא סרעדנוזאב ןוא ללכב
 ףעש םוצ ףירב א טימ טדנעװעג װאראװאוא ךיז טאה קיטײצכײלג
 ־ײב םעד ןופ״ :ן׳ףראדנעקנעב ףארג ,״גגולײטבא רעטירד״ רעד ןופ
 ־קנארפ ןיא סיורא טהעג םאװ ,״ןעלאנא עשיטילעארזיא״ 6 .מונ ןעטגעלעג
 ץגעלעסקע רעײא טעװ — ,ןעבירשעג םהיא רע טאה — ,ןיאמ־טרופ
 רעוױלהאמ ןוא רעקםבעטיװ ןיא םידיסח עטקעס עשידיא יד זא ,ןהעזגײא
 רענײא םיפע טגעכערעג טרעװ ןערהיא רערהיפנא םעד ראפ סאװ ״בוג
 יד ןעגעג ךיז ןעלעטש וצ ןעלטימ עלא טימ טכוז ,רעציװאבאל לעדנעמ
 רעד ןופ רעבעגםיורא רעד .גנוריגער רעד ןופ ןעטכיזבא ןוא רענעלפ
 רעטרהעלעג סלא טסואװעב זילז סאװ ,ןאזרעפ א זיא ,טסאי .רד ,גנוטײצ
 ןעמ ןאק גנוגיטעטשעב ענעפא ןײז ףיוא ןוא ,שנעמ רערעכיז סלא ןוא
 ־עםקע רעײא ןעטעב וצ גיטיונ ראפ רעבירעד טלאה ךיא .ןעזאלרעפ ךיז
 לעדנעמ ןעגעװ ןעטפגוקסיוא טינ רהיא טאה יצ ,רימ ןעלײטוצטימ ץנעל
 דארג א ראפ סאװ ןוא ?זיא רע שנעמ א ראפ םאװ .ן׳רעציװאבאל
 ־סיוא יד טא טינ טגאמרעפ רהיא ביוא ?ןעדיא ףיוא רע טאה גנוקריװ
 ןעגארטפיואעב וצ גיטכיװ ראפ ןעניפעג טינ רהיא טעװ יצ — ,ןעטפנוק
 ,תועידי עיונעג ן׳רעציװאבאל ןעגעװ ןעלמאזוצפיונוצ ףראד ןעמ ןעמעװ

 .(8 ? ךאז יד ןעכאמ רעראלק ןענאק ןעלאז םאװ

 *80680 ♦מונ ,1254 ♦טראק ,םױרעטפינימ־סגבודליב ןופ וױברא (2
 —1841 רחאי ןופ ,(♦פסקע עט־1) ״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ וױכרא (3

 ♦14 ♦מונ
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 וצ טאהעג םאוו גיצניװ טאה װאנאגארטס רעטסיגימ־ןרעניא רעד
 רע טאה 1841 לירפא ןעט־7 םעד .עגארפנא ם׳װאראװאוא ףיוא ןרעפטנע
 ן׳רעציװאבאל לעדנעמ ןעגעװ זא ,רעטםינימ־סגנודליב םעד טלײטעגטימ
 דײהרעטאוױרפ רעבא ,אטיג תועידי םוש ןײק מױרעטםינימ ןײז ןיא זיא
 לעדנעמ רעניבאר רעשידיא רעד״ זא ,טסואװעב ,ן׳װאנאגארטם ,םהיא זיא
 ןוא דנאלסור־סיױו ןיא ךיז טניפעג סאװ ,רעשטיוואבויל
 ײב טכאעג רהעז ךילקריװ טרעװ ,םידיםח עטקעם רעד וצ ןא טרעהעג
 ףיוא םרעדנוזעב ,ײז ףיוא גנוקריװ עקראטש א טאה רע זא ןוא ,ןעדיא
 טאה גנוטכא עםיורג יד .עטיל ןוא דנאלסור־םײװ ןיא ןעבעל םאװ ,יד
 טמאטש רע לײװ ,רעבירעד ךילכעזטפיוה ןעבראװרע רעשטיװאבױל רעד
 יד ןעכלעװ ,בוט־םש לעב ןעטמהירעב םעד ןופ רעליש יד ןופ םענײא ןופ
 םעד ראפ טנעקרענא טרעדגוהרהאי ןעט־18 ןופ ביוהנא ןיא ןעבאה ןעדיא
 ״(!) טײצ רעגירעהעג רעד ןיא טינ ןעמוקעג זיא רע זא רונ ,חישמ ן׳תמא
 ־יא רעד זיא ,ןהעז רעזעל יד יװ .טרעפטנעעג װאנאגארטס טאה יוזא
 .ןעטײהנעגעלעגגא עשידיםח ןופ רענעק רעפאנק א ןעװעג רעטםיגימ־ןרענ
 ם׳בוט־םש לעב םעד ןופ טמאטשעג טינ טאה ןאסרואינש לעדנעמ־םחנמ ׳ר
 בוט־םש לעב םעד ןעבאה רעגנעהנא עטםגידרעײפ יד וליפא ןוא ,דימלת א
 ס׳װאגאגארטס לײװ דארג ראנ .ן׳חישמ ראפ ןעטלאהעג טינ לאמנײק
 ־רעפ ךאנ טזיומעג יז טאה ,עיזאטנאפ ףיוא טיובעג ןעװעג זיא גנולײטטימ

 .ן׳יבר רעשטיװאבױל םעד ןעגעג טכאדרעפ ם׳װאראװאוא ןעקראטש
 ־נא ס׳װאראװאוא ןא ךיז ןעמ טאה ״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןיא
 ,גנוטײצ רעשטײד רעד ןיא לעקיטרא ם׳נופ .טפאכעגגא ךײלג עגארפ
 ־רעביא עשיסור א ןעראװעג טכאמעג אד זיא ,טקישעגוצ טאה רע םאװ
 ־עגראפ 1841 לירפא ביוהנא ןיא טאה ףראדנעקנעב ףארג ןוא ,גנוצעז
 ־אק םעד ןוא ראטאגרעבוג־לארענעג רעװעליהאמ־רעקסבעטיװ םעד טגעל
 גגוטלאװרעפךעמראדנאשז רעד ןופ ןאיאר ןעט־4 םעד רעביא רידנאמ
 ןעלאז ײז ,(עטיל ןוא דגאלםור־םיױו טרעהעגנא ןעבאה סע ןעכלעװ וצ)
 םעגײא םיפע ןעגעװ תועידי עכילרהיפםיוא ןעבײלקפיונוצ דײהרעליטש
 זיא יװ ? רע זיא שנעמ ןימ א ראפ סאװ :רעציװאבאל לעדנעמ דיא א
 ־רעפ ןעטיז ערעםאװ ןוא ,ןענאזעג רע זיא יוזא יװ ?גנורהיפפיוא ןײז
 םיורג יװ ןוא ? ןעגנודניברעפ ןיא רע טהעטש ןעמעװ טימ ? רע טגאמ
 ־רעקםבעטיװ םעד ןופ ?ןעדיא ףיוא טאה רע סאװ ,גנוקריװ יד זיא
 ־וקעגנא רעפטנע רעד זיא װאקאיד ראטאנרעבוג־לארענעג רעװעליהאמ

 :סאװ טא טלײטעגטימ טכירעב ןײז ןיא טאה רע .ינױ ןיא ןעמ
 ךיז טלעדנאה םע ןעמעװ ןעגעװ ,דיא רעד זא ,ךיז גידנעסיוטשנא״
 לעטדעטש ם׳ניא גידגעטש טבעל םאװ ,ןאםרואינש לעדנעמ זיא ,אד
 ־י׳דאמ םעד טגארטפיואעב ךיא באה ,עיגרעבוג רעװעליהאמ ,שטיװאבױל
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 ןעגעװ ןעטפנוקסױא עטםעיונעג יד ןעלמאזפיונוצ ראטאנרעבוג רעװעל
 לעדנעמ .סעדנעגלאפ טלעטשעגסיורא דיז טאה סע ןוא ,ןע׳נאסרואינש
 ־רעפ רע רעבא ,עידליג רעט־3 רחוס םלא ןעבירשרעפ זיא ןאםרואינש
 גידגעטש רע טבעל שטיװאבױל ןיא .ןעטפעשעג טימ טינ ךיז טמהענ
 ־עג ןופ טײקכאװש בעילוצ .טלא רהאי גיצפופ זיא רע .ןא 1813 ןופ
 ןוא ןעטיז ענײז .זיוה ןײז ןופ םיורא טינ ץיגרע טעמכ רע טרהאפ טנוז
 זיא רע יוזא יװ ,םעד וצ טגגאלעבנא סאװ .טוג ןענײז גנורהיפפיוא ןײז
 ןעגעג ןײז לאז םאװ ,סאװטע ןעקרעמ וצ טשינ טײז ןײז ןופ זיא ,ןענאזעג׳
 ־ידוטש רעבא ,טבעלש רע טהעטשרעפ שיםור .ןעצעזעג עדנעטליג יד
 טפאשטנעק אזא רע טגאמרעפ ,קרעװ עשיאערבעה רעהפיוא ןהא גידגער
 רעכלעװ וצ ,עטקעס רעשידיםח רעד ןופ זיולב טינ ןעדיא זא ײז ןיא
 עזעיגילער דאנ םהיא וצ ךיז ןעדנעװ םידגנתמ ךיוא רונ ,ןא טרעהעג רע
 ־נעגעג ערעדנא ןופ וליפא םהיא וצ ןעמוק םעד בעילוצ .גנורעלקרע
 ןעביולג םעד ןופ םיללכ יד ײז טרעלקרע רע ןוא ,ןעדיא ןערהאפוצ ןעד
 א ,ךילריטאנ ,רע טאה םעדכרוד .ןעלעטש ערעװש יד טשטײטרעפ ןוא
 ךיז ןעטלאהרעפ ןוא ךיוה רהעז םהיא ןעצעש ײז .ןעדיא ףיוא גנוקריװ
 ןוא רעטאפ ןײז גידנערהע ןוא גידגעטכא ,יורטוצ סיורג טימ םהיא וצ

 /׳םינבר עםיורג ןעװעג ןענײז עכלעװ ,ןעדײז
 ־ןעמראדגאשז רעד ןופ ןאיאר ןעט־4 םעד רעביא רידנאמאק רעד
 גנונדרארעפ ס׳ףראדנעקנעב טיול טאה ,גנאגײרפ לארעגעג ,גנוטלאװרעפ
 ־נוא ןענײז םאװ ,ןעריציפא עקסמראדנאשז יד ײב עגארפנא ןא טכאמעג
 ינױ ןיא .קסגימ ןוא קםבעטיװ ,װעליהאמ ןיא ןעגאטשעג םהיא רעט
 ־אפעג טאה רע םאװ ,ןעטפנוקסױא יד ןעמוקעב ײז ןופ רע טאה 1841
 טכירעב ןעכילרהיפםיוא ןא .ן׳ףראדנעקגעב וצ ײז טקישעגבא ןוא ,טרעד
 -יהאמ ןופ ,קעציאװ קיגװאקלאפ רעקםמראדנאשז רעד טלעטשעגוצ טאה

 ענעדישרעפ טרעהעג רעהירפ ןיוש רע טאה ,טבײרש רע יװ גועל
 ןיא טבעל סאװ ,ןאסרואינש לעדנעמ דיא םעד ןעגעװ ןעגנולהעצרע
 ׳ר רעטמהירעב רעד ,טסײה םאד) ,עדײז ןײז״ :שטיװאבױל לעטדעטש
 טימ געירק םעד ןופ טײצ רעד ןיא ,1812 רהאי ןיא זיא (ןמלז־רואינש
 טאה ,עטקעס רעשידיםח רעד ןופ רערהיפנא רעד ןעװעג ,ןעזיוצנארפ יד
 רעד) דניזעגזיוה ןײז טימ זיא ןוא םטוג ןוא באה ןײז ןעפראװעגקעװא רע
 (רהאי 20 יװ רהעמ ןעװעג טלא ןאד זיא ,לעדנעמ ,רענײז לעקינײא

 ,וצ דנאלםור ףעיט וצ רעטילימ רעזנוא טימ םענײאניא ןעטארטעגבא
 .״יקסװארעװענ לארענעג םײב ץוש ןענופעג טאה רע ןוא

 ־לאפ םעד ןעבאה ן׳יבר ןעשידיםח םעד ןעגעװ ןעגנולהעצרע יד
 ןערהאפרעפ וצ ןעסאלשעב רע טאה ,טריסערעטניארעפ ן׳קעציאװ קינװאק
 .םהיא טימ ןעדײר ןוא ןהעז וצ ךילגעזרעפ םהיא ידכ ,שטיװאבױל ןײק
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 ־ופ טשרעוצ ךיא באה ,קעציאװ טעדלעמ ,שטיװאבױל ןייול ןעמוקעגנא״
 ־װארפסיא״ םעד—עטמאעב עגיטראד יד םהיא ןעגעװ טגערפעגרעדנאנ
 ־עמיא רעשטיװאבױל רעד ןופ רעטלאװרעפ םעד ןוא ״יאװאנאטס״ /׳קינ
 טינ טצעשעג ךיוה רהעז טרעװ רע זא ,טגאזעג רימ ןעבאה ײז .עינ
 ךיוא רונ ,טפיוה רהיא םלא ,עטקעס ןײז ןופ רעגנעהנא יד ןעשיװצ זיולב
 ,ףיוא טוג ךיז טרהיפ רע זא ;קראטש םהיא ןעטכא ןעדיא ערעדנא עלא
 ןעלעטשוצבא ךיז טעראטס רע ,םיקםע םוש ןײק ןיא טינ ךיז טשימ רע
 ײב םהיא טלאה ןעמ ןוא ,ןעדיא ןעשיװצ ןעטײרטש ןוא ןעײרעגעירק
 קעציאװ זיא ךאנרעד .״ןעטרהעלעג /׳ןדמל״ ןעםיורג א ראפ ןעדיא
 לעדנעמ באה ךיא״ .םײהא ן׳יבר רעשטיװאבױל םוצ ןעגנאגעגנײרא
 א רעביא גידנעציז ןעפארטעג — ,רע טלהעצרעד — ,ןע׳ןאםרואינש
 ןיא ...שנעמ רעכאװש א ,גיצפופ רהאי א יװ רעטלע זיא רע .ךוב
 ,גיטכיצ גונעג טינ ןוא םירא טבעל רע זא ,טקרעמעב ךיא באה בוטש
 .רעטכעט ײװצ ןוא ןהיז םקעז טאה רע .ןעדיא ײב זיא רעגײטש רעד יװ
 ,1812 רהאי ןופ ןעשינהעשעג יד ןעגעװ טסעומשעג םהיא טימ באה ךיא
 שיםור זא ,טקרעמעב באה ךיא ןוא ,ןעבעל ןעגיטציא ןײז חכמ ךיוא

 /׳טכעלש רע טדער
 רעבא ,ןואג א ראפ ןעטלאגעג טאה ןאםרואינש לעדנעמ־םחנמ ׳ר
 טימ ןעדעירפוצ טינ ןעבילבעג זיא קינװאקלאפ רעטסמראדנאשז רעד
 יוזא — ,ןעבעגעג רימ טאה רע סאװ ,םרעפטנע יד ןופ״ .תודמול ןײז
 ־עװ ןעקגאדעג ענײז ןופ ךיוא יװ — ,םראדנאשז רעװארב רעד טבײרש
 רהעז זיא רע זא ,ןהעזעג ךיא באה ןעטײהגעגעלעגנא ענעדישרעפ ןעג
 ןעביג ןעדיא םאװ ,רעטרהעלעג ,ןדמל רעסיורג״ לוטיט םעד ןופ טײװ
 ןעבעל ןײז ןופ לײט ןעטסערג םעד טגנײרברעפ רעכלעװ ,ײז ןופ םעד
 םעד ןעבעגעג אד טאה קעציאװ םאװ ,עיצאטםעטא יד ...״רעכיב רעביא
 ערעדנא ןוא ״קדצ חמצ״ ןופ רעםאפרעפ םעד ,ן׳יבר רעשטיװאבױל
 ךיז טאה םאװ ,ענעצם א ןא גידנעליװ־טיג טנהאמרעד ,קרעװ עגיניזפעיט
 ־ראפ זיא ןעטראד ןעװ ,ענליװ ןיא קירוצ 9,0 רהאי א טימ טלעיפשעגבא
 זיא (ריציפאײיצילאפ) ״ינלאטראװק״ א .גנולהעצ־םקלאפ א ןעמוקעג
 רעטםײר ןיא טגעכײצרעפ ןוא זיוה וצ זיוה ןופ ןעגגאגעג רעבײרש א טימ
 טפערט ןוא בוטש עשידיא א ןיא ןײרא רע טמוק .רעניואװנײא עלא

 ־לומראי א טימ ןוא דראב רעהארג רענײפ א טימ ,דיא ןערעטלע ןא אד
 ןיא טפעיטרעפ ןעװעג זיא רע — ,רפם א רעביא ,פאק ן׳פיוא עק
 רעד טפראװ .״םיכובנ הרומ״ קרעװ ןעשיפאזאליפ ןעטמהירעב ס׳םבמר
 ישיפאז״ :רעבײרש םעד וצ טגאז ןוא םהיא ףיוא קילב א ״ינלאטראװק״

 !(ןעגעײל ןוא ןעבײרש טינ ןעק רע זא ,בײרשרעפ) ״ינטאמארגענ —
 יד ןופ ןוא ןעגנוטכאבאעב עכילנעזרעפ יד טא ןופ דנורג ן׳פיוא
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 ־עג קעציאװ זיא ,ןעבילקעגפיונוצ ךאגרעד טאה רע םאװ ,ןעטפגוקסיוא
 רע״ :רעשטיװאבױל לעדנעמ־םחנמ ׳ר ןעגעװ רהיפםיוא אזא וצ ןעמוק
 ןײז ןעגעװ .דנאטשרעפ ןעטקנערשעב א טימ שנעמ רעכאפנײא ןא זיא
 םטבעלש ןײק ןעמ ןאק ןעטפאשנעגײא עשילאראמ ענײז ןוא גנורהיפפיוא
 בא טיה ןוא טײל עמירא ,ךילגעמ טײװ יװ ,טפלעה רע .ןעגאז טינ
 ־טנעגײא ,ךיז טדײשרעטנוא םאװ ,עטקעם ןײז ןופ ןעביולג םעד גנערטש
 .״םידגגתמ״ עטקעם רעד ןופ גינעװ ,טגידגוקרע ךימ באה ךיא יװ ,ךיל
 ־פיוא ןא ךאנ םהיא וצ ךיז ײז ןעדגעװ ,ךוםכם א סיפע ןופ לאפ ןיא
 טציא זיב םהיא ןופ ןעמ טאה ןעגנולדנאה עכילצעזעגנוא ןײק .גגורעלק
 ןײז ןופ ןעדיא יד טימ גנודניברעפ ןיא טהעטש רע .טקרעמעב טינ
 ײז ףיוא טאה רע ןוא ,.בוג רעװעליהאמ ןוא רעקםבעטיװ ןיא עטקעס

 .״גנוקריװ א
 רעבא ,רעצריק ןעװעג ןעגײז רעטרע ערעדנא ןופ ןעטפנוקסיוא יד
 ,יקסניצוק קינװאקלאפ רעקסמראדנאשז רעד יװ .טנאסערעטגיא ךיוא
 רעגנערטש א ןאםרואינש לעדנעמ זיא ,ןעבירשעג טאה ,קסבעטיװ ןופי
 ־יא שיטאנאפ ײז וצ זיא רע ,םיגהגמ עשידיא עטלא״ יד ןופ רעגנעהגא
 ־רהעלעג ןעסיורג א ראפ עגינײז יד ןעשיװצ טליג רע ןוא ,ןעבעגעגרעב
 ־עג טאה ,קסנימ ןופ ,יקסװאקרױ ןאטיפאק רעקםמראדגאשז רעד .״ןעט
 ־עג קירוצ םקעז רהאי א טימ זיא רעשטיװאבױל לעדנעמ״ זא ,טעדלעמ
 ־ישרעפ טרעלקרע ןוא תושרד ןעטלאהעג אד טאה רע ,קםנימ ןיא ןעװ
 ־עב ןעדיא עדנעםיװגוא .דומלת ןופ ךיוא ,הלבק ןופ ןעטםקעט ענעד
 ־אליפ א ראפ ןוא טםײג ןעגילײה א טימ ןעשנעמא ראפ םהיא ןעטכארט
 עגיטםײג עסיורג ןײק םהיא ןיא טינ ןעניפעג ןעדיא עטרעלקעגפיוא .ףאז
 ,ןעטלאה ײז רעבא ;טפארק־םנעדער ערעדנוזעב ןײק ןוא ןעטײקגיהעפ
 ףיוא זיולב טיובעג םהיא ײב זיא םזידיסח םוצ טײקנעבעגרעביא יד זא
 רעד ןופ טײקגיטכיר רעד ןיא גנוגײצרעביא רעקראטש ,רעפעיט ןײז
 םגעביולגרעבא יד ןעצונוצםױא ןײמ םוש ןײק טינ טאה רע ןוא ,הלבק

 .״ןעצוג עלעירעטאמ עכילגעזרעפ בעילוצ ןעדיא עדנעםיװגוא יד ןופ
 ,ףראדנעקנעב ,״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ ףעש רעד יװ םעדכאנ
 ןעט־25—18 םעד ײז רע טאה ,ןעטכירעב עלא יד טא ןעמוקעב טאה
 ןײז טגערפעג ןוא רעטםינימ־סגגודליב םעד ןעבעגעגרעביא 1841 יגױ
 ןעט־7 םעד ןוא ,טגיהורעב טינ םענעי ןעבאה ןעטפנוקםיוא יד .גנונײמ
 םאװ ,ןעגנולײטטימ יד ןופ״ :טרעפטנעעג םהיא װאראװאוא טאה ילױ

 םעד ןופ זא ,ןהעז וצ ,תמא ,זיא ,טקישעגוצ רימ טאה ץנעלעםקע רעײא
 ןעמ טאה ןע׳ןאםרואינש לעדנעמ עטקעם רעשידיסח רעד ןופ רערהיפנא
 גילדעװ זא ןוא ,ןעגנולדנאה עכילצעזעגנוא ןײק טקרעמעג טינ טציא זיב
 דנאטשרעפ ןעטצענערגעב ןײז וליפא ןוא ןעטפאשנעגײא עשילאראמ ענײז
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 רעבא ןעגעװטםעדגופ .שגעמ רעכילרהעפעג א ןײז וצ םיוא טינ רע טזײװ
 םײהעג םהיא ףיוא לאז ןעמ ,גירעביא טשינ ראפ ןעטלאהעג ךיא טלאװ
 ןעלעװ םע ןעװ ,טײצ רעד ןופ ףיולרעפ ןיא םרעדנוזעב ,ןעבעג גנוטכא
 ־ליב עשידיא ןעגעװ רענעלפ־סגנוריגער עײנ יד ןערעװ טרהיפעגכרוד
 זיא ,גנאלרעפ ס׳װאראװאוא ןופ דנורג ן׳פיוא ןוא .״ןעטלאטשגא־םגגוד
 .טכיזפיוא עמײהעג א רעטנוא ןעראװעג טלעטשעג לעדנעמ־םחגמ ׳ר
 רעד ןעבירשעגראפ ״גנולײטבא עטירד״ יד טאה 1841 ילױ ןעט־21 םעד
 ףיוא ןעבעג וצ גנוטכא םײהעג״ :גנוטלאװרעפ־ןעמראדנאשז רעװעליהאמו
 ןעדיא רעשטיװאבױל םעד ןופ ןעגנוניזעג יד ףיוא ןוא גנורהיפפיוא רעד

 ןוא רע זא ,טכאדרעפ א טלאפ םע ןעכלעװ ףיוא ,ןאםרואינש לעדנעמ
 ־יגער רעד ןופ ןעטכיזבא יד ןערעטש וצ ןעסיוא ןענײז רעגנעהנא ענײז

 .״ןעדיא ןעגעװ גנור
 טרעשעב זיא ,ס׳ןאסרואינש יד ,םײבר ״עיטסאניד״ רעשידיםח רעד
 יװ .גגוריגער רעשיםור רעד ןופ ןעגנוגלאפרעפ ןהעטשוצםױא ןעװעג
 1798 ןיא) לאמ ײװצ ,ןמלז־רואינש ׳ר ,רעדנירג רהיא זיא ,טםואװעב
 ןעמ ואװ ,גרוברעטעפ ןײק ןעראװעג טכארבעג ןוא טריטםערא (1800 ןוא
 ןוא ןהוז ןײז ,גנוטסעפ רעקםװאלװאפ־ארטעפ ןיא ןעטלאהעג םהיא טאה
 ןיא רעטריטםערא ןא ןעסעזעגבא טײצ א ךיוא זיא ,רעב ׳ר ,רעגלאפכאנ
 ץלא םאד .רעהרעפ א ףיוא טכארבעג םהיא טאה ןעמ ןיהואװ ,קםבעטיװ
 יד ,רענגעג עגעםיברעפ ערעײז ןופ תוריםמ בעילוצ ןעמוקעגראפ זיא
 ־םחנמ ׳ר ,שרױ ס׳רעב ׳ר וצ ןעגגאגרעד הײר יד זיא טציא .םידגנתמ
 רעבא .טכיזפיוא־ײצילאפ רעטגוא ןעראװעג טלעטשעג זיא רע .ןעלדנעמ
 רונ ,םידגנתמ עמורפ ןופ תוריםמ רעביא טינ ןהעשעג סע זיא לאמםאד
 ־עג זיולב םהיא טאה ןעמ ,תמא .״םיליכשמ״ עטרעלקעגפיוא קנאדא
 ןעמראדנאשז עשיסור יד רעבא .״טכיזפיוא עמײהעג״ רעטנוא ןעמונ
 טאה ,ןהעזעג ןעבאה רימ יװ .סעינאמערעצ ןײק טכאמעג טינ ןעבאה
 דײהרעליטש ןעלמאז טימ טנעגונעב טינ ךיז קעציאװ קיגװאקלאפ רעד
 ־עג םהיא טימ ,ןעמוקעג ךילנעזרעפ םהיא וצ ךיוא זיא רע רונ ,תועידי
 שיטקאפ ךיז טאה טכיזפיוא ״עמײהעג״ יד .תולאש טלעטשעג ,טדער
 טאה לעדנעמ־םחנמ ׳ר .שינעריפשכאנ עגידנעטש א ןיא טלעדנאװרעפ
 טקוק ןעמ ,טירט ןוא טירש ןעדעי ןײז ףיוא טרעיול ןעמ זא ,טלהיפעג
 טאה ,םעד ץוח ןוא .טײקכילנעזרעפ עכילרהעפעג א ףיוא יװ ,םהיא ףיוא
 טעװ סע יצ ,ןײז אצױ םעד טימ טעװ רע יצ ,רעכיז ןײז טנאקעג טיג רע
 ןעריפשרעד וצ ןעמוקםיוא טינ ,רהעװש ןוא ןעדײז ןײז יװ יוזא ,םהיא
 ,טנוזעג ןעכאװש טימ שנעמ א .עמרוט רעשיסור רעד ןופ םעט םעד
 ,טפאשרעפ םהיא טאה ךאז יד םאװ ,ןעגנוגערפיוא עםיורג יד ןופ רע זיא

 .קנארק ןעראװעג
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 םעד טגידנערעפ טאה םױרעטםינימ םאד .ןעגנאגעג זיא טײצ יד
 ־עזםיואראפ .ןעדיא ראפ ןעלוש־םגנוריגער ןענעפע ןעגעװ טקעיארפ
 ןענעגעגעב ןעלוש עײנ יד ןעלעװ ןעסאמ עשידיא עטײרב יד זא ,גידנעה
 ־עגסיורא 1843 ןיא גנוריגער יד טאה ,טפאשדנײפ ןוא יורטוצנוא טימ
 יד ןופ טפיוה םעד ןוא ןעלדנעמ־םחנמ ׳ר גרוברעטעפ ןײק טרעדאפ

 ־ארפ־לוש יד ןעגיטעטשעב ןעלאז ײז ,רענישזאלאװ קחצי ׳ר ,םידגנתמ
 ־יםקאדאטרא םעד ןופ רערהיפנא ײװצ יד ןעבאה גידגעליװ־טינ .ןעמארג
 ןוא גנוריגער רעד ןופ גנאלרעפ םעד ןעליפרע טזומעג םוטנעדיא ןעש
 ־עב םוש ןײק טאהעג טינ שיטקאפ טאה סאד .גנומיטשוצ רעײז ןעבעג
 ־םחנמ ׳ר סאװ ,םכסה רעד זא ,טסואװעג ןעבאה עלא םיראװ ,גנוטײד

 רעבא .רענעגנואװצעג א ןעװעג זיא ,ןעבעגעג ןעבאה קחצי ׳ר ןוא לעדנעמ
 ־ילקילג א ןעװעג םאד זיא טײז רהיא ןופ זא ,טנײמעג טאה גנוריגער יד
 טניולעב עדײב ײז ןענײז גאלשראפ ם׳װאראװאוא טיול ןוא ,לאפנײא רעכ
 טאה םאװ ,לאטנעיליל .רד .״רעגריב־ןערהע״ לוטיט םעד טימ ןעראװעג
 ןעכיגניא ךיז טאה ,םראפער־לוש רעצנאג רעד טימ ןערהיפנא טלאזעג
 רע ןוא ,גנוריגער רעד ןופ ןעטכיזבא עשירענאיםימ יד ןיא טגײצרעביא
 רעטירד״ רעד ןופ ףעש רעד .דנאלםור ןופ ןעפאלטנא דײהרעליטש זיא
 ־בעטיװ־רעװעליהאמ רעד .ןעבראטשעג זיא ,ףראדנעקנעב ,״גנולײטבא
 ןוא—,לעטש ןײז ןופ קעװא זיא װאקאיד ראטאגרעבוג־לארענעג רעקס
 ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןענאטשעג ץלא ךאנ זיא לעדנעמ־םחנמ ׳ר

 .ןעמראדנאשז יד
 רעד ןופ ףעש רעײנ רעד ךיז טאה רעטעפש רהאי סקעז טימ טשרע
 רעשטיװאבױל םעד ןא טנהאמרעד ,װאלרא ףארג ,״גנולײטבא רעטירד״
 עגארפנא ןא םהיא ןעגעװ טכאמעג רע טאה 1847 רהאי ןיא .ן׳יבר
 .ןיצילאג טשריפ ,ראטאנרעבוג־לארענעג רעקםבעטיװ־רעװעליהאמ םײב
 תועידי יד גילדעװ זא ,טלײטעגטימ 1847 ץרעמ ןעט־7 םעד טאה רענעי
 ־םחנמ ׳ר טנעידרעפ עירעמראדנאשז רעד ןופ ןוא ראטאנרעבוג םעד ןופ
 ־רעטײװ ןופ ןעײרפעב םהיא לאז ןעמ ,גנורהיפפיוא ןײז טיול ,לעדנעמ
 ־אװאוא טימ ןעבירשעגפיונוצ ךיז טאה װאלרא ףארג .טכיזפיוא רעגיד
 ,גנומיטשוצ ןײז ןעבעגעג ףיורעד טאה רעטםינימ־םגנודליב רעד .ן׳װאר
 ־בא ךילדנע ״גנולײטבא עטירד״ יד טאה 1847 ץרעמ ןעט־19 םעד ןוא
 ׳ר רעכלעװ רעטנוא ,טכיזפיוא יד ןעפאשוצבא גנונדרארעפ א ןעבעגעג

 .דנאנאכאנ רהאי םקעז ןענופעג ךיז טאה לעדנעמ־םחנמ
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 ״ועפ רוד ןעגילאמא ןופ רעלעטשטפירש עשידיא ערעזנוא ןעשיװצ
 ־אש יד ,טרא רעדנוזעב א (1866—1787) דלעפנעסקא לארשי טמהענ
 ,רעבאלטאג .ב .א ,ןאזניװעל .ב .י לשמל) ענײא ײב זיא שידיא ףיוא גנופ
 גנולײװרעפ א /׳ןילוח תחיש״ א ,ךאזײב א רונ ןעװעג (ןאדראג .ל .י
 ־לאגעג טאה םע רעכלעװ ראפ ,טײברא רעטסנרע רעד ןופ הורבא רעדא
 המלש ,.ב .צ) ערעדגא יד ראפ ;שיאערבעה ףיוא גגופאש יד רונ ןעט
 .ןײלא ךיז ראפ גונעת שירעלטםניק א טפיוהרעד ןעװעג יז זיא (רעגניטע
 ־תישאר טײברא עשירארעטיל עשידיא יד טאה רעבא ן׳דלעפנעסקא ײב

 טײצ א ןײלא טאה רע .לעיצ ש י ט ק א ר פ טמיטשעב א טאהעג לכ
 רעשידיא רעד ןופ רעגײטש־םנעבעל םעד טימ טבעלעג ןערהאי טימ

 יװ טאה רע ,ןעגנולעטשראפ ןוא תוגשה ערהיא עלא טימ ,עסאמ־םקלאפ
 ןוא ןעדײל ענײז לא טימ ןעבעל־םקלאפ םאד טנעקעג יונעג רעװ־ןעטלעז
 א ןעראװעג דיםח רעװאלצארב א ןופ ךאגרעד זיא רע זא ןוא ,תונורסח
 ־פיוא יד טלעטשעג ךיז ראפ רע טאה ,״ליכשמ״ א ,שגעמ רעטעדליבעג
 ־סיוא ,עסאמ־םקלאפ רעשידיא רעד ןעפ ןײז טימ ףליה וצ ןעמוק—עבאג
 טסעפ ןעװעג רע זיא ,״ליכשמ״ רעטכע ןא .עגאל ערעװש רהיא ןרעסעב
 ןעמהענ ןעבעל ןעשידיא ם׳נופ ןעגאטהעװ ןוא תורצ עלא זא ,טגײצרעביא
 ־ידיא רעד ןעפלעה ,טײקנעםיװגוא ןופ—לאװק ןײא ןופ טפיוהרעד ךיז
 :טײטעב לכ־תישאר ן׳דלעפנעםקא ראפ טאה םאד ,עםאמ־םקלאפ רעש
 .תודיסח ,םנעביולגרעבא ,שינרעטםניפ ןופ יז ןעײרפעב ,יז ןערעלקפיוא
 זיא (קיד ריאמ־קיזײא שרױ ןעטקעריד ןײז ראפ יװ טקנופ) םהיא ראפ

 ןיא טינ ןעגעלעג טײברא רעשירארעטיל רעד ןופ טכיװעג־טפיוה םאד
 טפאשרעפ יז םאװ ,גונעת םעד ןיא טינ ךיוא ,טײז רעשירעלטסניק רהיא
 טגגײרב יז םאװ ,ןעצונ ,לכשה־רסומ םענעי ןיא רונ ,אפוג רעבײרש םעד
 ־עב ענײז גידנערעטײל ,הגרדמ עגיטםײג ןײז גידגעביוה ,רעזעל םעד
 א טימ שנעמ א ,דלעפנעםקא טאה טײברא עשירארעטיל אזא .ןעפירג
 ראפ ןעטלאהעג ,להיפעג ךילטפאשלעזעג ןוא שילאראמ טלעקיװטנע ךיוה
 ביוא .תוחכ עלא ןעבעגבא ףראד רע ןעכלעװ ףיוא ,בוח ןעטקעריד ןײז

 ־אק ,ןעגנולהעצרע ןוא ןענאמאר רעגילדנהעצ לעיפ טסאפרעפ טאה רע
 ןובשח םענעגײא ןײז ךאנ טאה וױטקא רעשירארעטיל ןײז ןוא ,םעידעמ
 טײטעב טינ םאד טאה — ,ןעגיוב־קורד 300 יװ רהעמ ןעפארטעב
 רענעי ןופ גנולהיפרע עגיםײלפ ,עײרטעג רונ ,ײרעבײרש־לעיפ ןפוא־םושב
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 זיא׳ם .עבאגפיוא־סנעבעל ןײז ראפ ןעטלאהעג טאה רע עכלעװ ,טײברא
 יד ןערעלקוצפיוא רעגיטײזלעיפ ןוא רהעמ םאװ גנובערטש א ןעװעג

 .רעטעדליבעג ןוא רעשיטײל ײז ןעכאמ ,עםאמ־םקלאפ
 ־עטיל רעד ןופ רעטקאראכ םצע םוצ עגונב קוליח־דנורג רעד טא
 ־עב ענעדישרעפ א ןעפורםיורא טזומעג אליממ טאה טײברא רעשיראר
 .װ .זא .א רעכיב ערהיא ן ע ר י ק י ל ב ו פ ןעגעװ עגארפ רעד וצ גנוהיצ
 עשידיא ערעײז ,טכער ןעװעג זיא ןע׳נאזניװעל רעדא ן׳רעבאלטאג ײב
 עכילטע ײב רונ ןעניפעג םעיפאק עכילטפירש ןיא ךיז ןעלאז קרעװ

 ןײק ףיוא םעד טימ ךיז טאה רעבא דלעפנעסקא .םיברוקמ ןוא דנײרפ
 טינ טנעכערעב ןעװעג ןענײז קרעװ ענײז .ןענעגונעב טנאקעג טינ לאפ
 םלוע ןעסיורג םעד ףיוא רונ ,רעבאהבעיל ,םיניבמ עטלײצעג ףיוא
 עטשרע יד ןעװעג זיא גנוטײרפשרעפ עטםטײרב רעײז .רעזעל עטושפ
 דלעפגעםקא סאװ ,גנוקריװ ענעי ןעבאה ןענאק ןעלאז ײז ידכ ,גנוגנידעב
 זיא — קרעװ ענײז ןעקורד .ןעניז ןיא טאהעג ךילכעזטפיוה טאה
 ײז ןעבאה םעד ןהא םיראװ ,עגארפ עגידנענערב א ןעװעג םהיא ראפ
 טלעצראװעג טאה אד ןוא .טאהעג טינ עדרעװ עשיטקארפ ןײק םהיא ײב
 ןעבעל ץנאג ןײז .ן׳דלעפגעסקא טרעשעב ןעװעג זיא םאװ ,עמארד יד
 רעבא ,קרעװ ענײז ןעכילטנעפערעפ וצ טבערטשעג ןוא טגראזעג רע טאה
 טיג םהיא ךיז םע טאה ,טהימעג טינ םעד ןעגעװ ךיז טאה רע לעיפיװ

 .ןעבעגעגנײא
 ןעלטיפאק עטםגיטכיװ יד יא ,קרעװ עטםײמ ס׳דלעפנעסקא יא
 .טםואװאבנוא םאקלאפ טעמכ טציא זיב ןעגײז עטכישעג־סנעבעל ןײז ןופ
 ־טימ אד ןעלעװ רימ םאװ ,ןעטקאפ עײנ עגינײא יד ןעגאמרעפ רעבירעד
 ןעשיפארגאיב א ךיוא ךײלגוצ ןוא ןעשירארעטיל־שיראטסיה א ,ןעלײט

 .םערעטניא
 ־עב עלא ם׳דלעפנעסקא טשינ־וצ טכאמעג ןעבאה םאװ ,תועינמ יד
 זײװלײט רונ ןענײז ,ןעטפירקםונאמ ענײז ןעריקילבופ ןעגעװ ןעגנוהימ
 1יא — רעבא טפיוהרעד ,ןעדנעטשמוא עלעירעטאמ ענײז ןיא ןעגעלעג
 יװ .םיגיגע־קורד עשידיא יד ןופ עגאל רענײמעגלא רעגיטלאמעד רע־ז
 ־יא עלא 1836 רעבאטקא ןעט־27 ןופ ץעזעג םעד טיול ןענײז ,טםואװעב
 ןענײז םע ןוא ,ןעראװעג טכאמרעפ דנאלםור ץנאג ןיא ןעײרעקורד עשיד
 יד םאװ ,ענליװ ןוא רימאטישז ןיא :ןעײרעקורד ײװצ רונ ןעבילברעפ

 רעדא ״עקבאראק״ יד יװ טקנופ) עדנערא ןיא ןעבעגבא טגעלפ גנוריגער
 ןעײרעקורד עשידיא ףיוא לאפאנאמ רעד .(ןעפנארב טימ רחםמ םעד
 א ןעפורעגםיורא ךילריטאנ ,ץנערוקנאק רעדיװטעי גידגעגיטײזעב ,טאה
 ־עד ןופ ץנעדנאפסעראק רעגעבילברעפ רעד ןיא .רעכיב ףיוא תורקי

 ן׳פיוא טפא רהעז ךיז ןעמ טגאלקעב רעוהט־ללכ ןוא םיליכשמ עגיטלאמ
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 וצ טכארבעג ךאנ רעבא טאה לאפאנאמ רעבלעז רעד .רעכיב ןופ תורקי
 ־נוא ןעראװעג ןענײז ןעײרעקורד ײװצ יד :טאטלוזער ןערעגרע לעיפ א
 רעדײא ךאנ .רוטארעטיל רעצנאג רעד רעביא םיתב־ילעב עטצינערגעב

 ,רוזנעצ רעגנערטש גונעג ,רעכילנהעװעג רעד וצ ןהעגרעד טגעלפ םע
 ןהעטשםיוא קרעװ ןײז טימ טזומעג רעהירפא רעםאפרעפ רעדעי טאה
 םכםה רעײז ןהא — ןעײרעקורד יד ןופ רוזנעצ ערעגנערטש לעיפ יד
 ־אטישז יד .טלעװ עגיטכיל יד ןהעז טנאקעג טינ קרעװ ןײא ןײק טאה
 ןוא ,רעטואװאלם רעד ןופ טרא םעד ןעמוגרעפ טאה ײרעקורד רערימ
 רונ טקורדעג טאה יז :םעיצידארט ערהיא ײב ןעבילברעפ זיא יז
 .לג .ד .א םירודיס ,שידיא ןוא שיאערבעה ףיוא ,רוטארעטיל עשידיםח
 ־געמ םוש ןײק זיא רעכיב־הלכשה ,עכילטלעװ רערימאטישז ןיא ןעקורד
 ־ארעביל םאװטע ןעװעג זיא ײרעקורד רענליװ יד .ןעװעג טיג טײקכיל
 םאװ ,קרעװ עכלעזא רהיא ןיא ןעקורד חכמ רעבא .רעטנארעלאט ,רעל
 — .לג .ד .א םײבר ,תודיסח ןעגעג טלעיצעג ףראש ,ןעפא ןײז ןעלאז

 .ןײז טנאקעג טינ דײר םוש ןײק טאה םעד ןעגעװ
 ־געםקא ןעגיואװעב ןעבאה םאװ ,ןעדנעטשמוא יד ןעװעג ןענײז סאד

 םוצ השקב א טימ םעדא ןופ 1841 רעבאטקא ןיא ךיז ןעדגעװ וצ ן׳דלעפ
 ־לעװ חכמ ,ןינע םצע םעד ץוחא .(ף׳װאראװאוא .ם רעטםינימ־סגנודליב
 רעד ןיא ךיוא טנאסערעטניא השקב יד זיא ,אד ךיז טלעדנאה םע ןעכ
 ם׳דלעפנעסקא ,ןעניז ןעםיװעג א ןיא ,ךיז ןיא טלאהטנע יז סאװ ,טכיזניה

 .(־ ״ןימאמ־ינא״ ןעשירארעטיל
 ־ימ םוצ דלעפנעסקא טבײרש — רעלעטשטפירש עשידיא ךם א״
 יד ןופ רעדירב ערעײז ןעײרפעב וצ טהימעג ךיז ןעבאה — רעטםינ
 ערעײז ןופ טײקדליװ יד ײז ןעזײװעב ,ןעבעל עגעי עכלעװ ןיא ,ן׳תועט
 ןעװעטאר וצ טהימעג ךיז ײז ןעבאה רעבא םרעדנוזעב ;סנעביולגרעבא
 ־קעם א זיא םאד .ם י ד י ם ח יד דצמ גגוקריװ רעבילדעש רעד ןופ ײז
 עשילאראמ עבראה טײקמורפ ןופ עקםאמ רעד רעטנוא טלאהעב סאװ ,עט
 ךרוד ןעגיואװעב .גנודליב יד טרעטש ןוא ןעטיז יד טבראדרעפ ,תונורסח
 רעלעטשטפירש עשידיא ןעבאה ,לאראמ רענײר ןוא םזיטאירטאפ ן׳תמא
 ענעי ןופ .גלאפרע ןהא רעבא — ,ןעפ רעײז םידיםח יד ןעגעג טדנעװעג
 טנאקעג טינ עקאט ךיז ןעמ טאה ,ןעדנעװגא ןעגעלפ ײז םאװ ,ןעלטימ

 -רוזנעצ רעביא גנוטלאװחעפ יד דנאלםור ןיא טאה 1863 רהאי ן׳זיב (ג
 -אירוק יד וצ—רעטרע יד ףיוא ןוא ,רעםסיעמ־ם-גנ־ודליב םוצ טחעחעגנא םינינע

 ״זעגאיאר-רהעל יד ןופ ןעראט

 .טראק ; 148587 *מיונ 6032 ♦טראק ,םױרעטסינימ-םגנוד׳ליב ןופ וױכרא (2
 .106342 .מוג 1797
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 ףעיט יוזא ךיז טאה סאוו ,זײב סאד ןעטארסיוא ןעלאז ײז זא ,ןעטכיר
 שיאערבעה ףיוא ןעבײרש קרעװ ערעײז ןעגעלפ ײז :טלעצראװעגנײא
 זיא׳ם רעסאװ א ןעבאה טנאקעג קרעװ ערעײז רעבא ןעבאה יצ ;שטײד רעדא
 ןעװעג ןענײז ײז ןעכלעװ ראפ ,םלוע רעטושפ רעד דלאביװ ,גנוקריװ

 ?ןעכארפש עדײב יד ןופ ענײא ןײק טינ טהעטשרעפ ,טמיטשעב
 ןעבײרש :לעטימ רעדנא ןא ןעדנעװנא ןעװעג גיטיונ אזלא זיא םע״
 ,םלוע ןעשידיא ןטושפ םעד ךילדגעטשרעפ זיא םאװ ,ךארפש אזא ףיוא
 ם׳גופ ןעשינהעשעג עגידנערהעלאב ךײלגוצ ןוא עשימאק ןעניפעגסיורא
 םוטעמוא זא יוזא ,השעמ א טימ רעזעל םעד ןעיהיצוצ ,ןעבעל ןעכילקריװ
 ־עטניא א ןופ םראפ רענײפ א ןיא רעבא ,תמא רעד ןעטערטםיורא לאז
 ןעמונעג ךיא באה טײברא ערעװש יד טא .גנולהעצרע רעטנאסער

 .ךיז ףיוא
 ,״םידיסח רפם״ זיא ,ןעבירשעגנא באה ךיא סאװ ,עטשרע םאד״
 ןעגעװ גנולהעצרע ןוא קיטקאדיד ,עריטאם יד ואװ ,״טאכיק־ןאד״ ןימ א
 רעד ־זא ,ןעדנובעגפיונוצ יוזא ןענײז ״ןעדיא עטוג״ ענעפורעג־יוזא יד
 ,קרעװ ם׳נופ טלאהניא םעד ןא ןעפאכנא גיטשראד ךיז טעװ םלוע
 א ןעלהיפרעד ןעזומ טעװ רע ,תועיבצ רעײז ןערעװ ראלק טעװ םהיא
 טרעװ טימרעד ןוא — ,עטקעם רעשידיםח רעצנאג רעד וצ גנוטכארעפ

 ילעיצ ןײמ טכײרגרעד
 עכילטע ךיוא ןעבירשעגנא ךיא באה ךארפש רעבלעזרעד ףיוא״
 םידיסח יד ןופ רעגײטש־םגעבעל רעד זיא אד ;סעידעמאק ןוא םעמארד
 יד ףיוא גידגעקוק טשינ ןוא ,ןעגנולדנאה עשינעצס ןיא טלעטשעגראפ
 ־נימ ןײק וליפא טיג טאה דיא רעטושפ רעד) ןעטײקגירעװש עםיורג
 ־נופ ךיא באה ,(םעגעצם ןוא ןעטקא ,רעטאעט ןעגעװ ףירגעב ןעטםעד
 ־עג ןעבאה ןעדיא עטעדליבעג רעסעדא עלא זא ,ןעװעג הכוז ןעגעװטםעד
 ןעגנובערטש ענײמ טריבארפא טאה סרעדנוזעב ;קרעװ ענײמ טביול

 .(3 ןףעטש .ב ׳ה
 ־עג טקישעגבא ןענײז סעמארד יד ןוא ״םידיםח רפס״ קרעװ םאד״
 טקריװעגסיוא טאה רע ןוא ,(* ן׳דלאהדנעגוט ׳ה וצ ענליװ ןײק ןעראװ
 ןעםילשטנע רעקורד רענליװ יד רעבא .שינביולרע־רוזנעצ א ײז ראפ
 ענײמ ןעבײלברעפ ןפוא אזא ףיוא .ײז ןעקורדוצבא לאפ ןײק ףיוא טינ ךיז

 לוש רעשידיא רעד ןופ ראטקעריד רעד ,(1863—1798) ןרעטש לאלצב (י
 ;ןעטנעגילעטגיא עשידיא עגיטלאמעד עטםנעתעזעגגא. יד ןופ רענײא—סעדא ןיא

 .ן׳װאראװאוא רעטסיגימ.-םגנודליב םעד טסואװעב ךילנעזרעפו ןעװעג זיא רע

 ם״ב ראזנעצ רעשידיא ,רעלעטשטפירש ,(1864—1797) דלאהדנעגוט ךלאװ (4
 .טעטימאק-רוזנעצ רענליװ
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 טלאװ גנוטיירפשרעפ רעייז זא תעב ,טריקילבופ־טינ ןעטפירקםוגאמ
 ןופ ךיז ןאק ןעמ ןעכלעװ ףיוא ,טאטלוזער םענעי וצ טכארבעג םיואכרוד

 .ןעטכיר ײז
 ץנעלעסקע רעײא ןעטעב טםמאזגלאפ רימ ךיא ביולרע רעבירעד״
 תועינמ םוש ןהא ןעטערטוצ ןעגעװ ףראדעב ןעמ ןעמעװ ןעבײרשוצראפ

 .״קרעװ ענײמ ןעקורד םוצ
 רע סאװ ,ףירב ײװצ טגעלעגוצ דלעפנעםקא טאה השקב ןײז וצ
 ןופ) ןעטשרע םעד ןיא .ן׳דלאהדנעגוט .װ ןופ ןעמוקעב ענליװ ןופ טאה
 א ףיוא טאה רע םאװ ,רענעי ךיז טגידלושטנע (1840 לירפא ןעט־25
 ״םידיםח רפם״ ןופ טפירקםונאמ םעד ךיז ײב ןעטלאהרעפ טײצ רעגנאל
 רעבא רעװ״ ,ן׳דלעפנעםקא קירוצ טציא טשרע בא טקיש רע ןעכלעװ
 ־עטניא יוזא זיא קרעװ םאד ? ןײלא רהיא טינ ביוא ,גידלוש ןירעד זיא
 ־בא .םהיא ןופ ךיז ןעסײרוצבא ןעװעג ךילגעמנוא זיא סע זא ,טנאםער
 ךײא ןעקנאדבא רימ ךיז טליװ ,טפירקםונאמ מעד ךילדנע ךײא גידנעקיש
 רעד יװ יוזא .״ןענעײל םײב טאהעג באה ךיא סאװ ,ןעגינעגרעפ ן׳ראפ
 ־עג ןעלאפרעפ רעטעפש זיא ״םידיסח רפס״ ןופ די־בתכ רעטקורדעגנוא
 םע עכלעװ טימ ,םיחבש עכילרהיפםיוא עגידרעטײװ יד ןענײז ,ןעראװ
 זנוא ןעביג ײז םאװ ,טימרעד טנאםערעטניא ,ףירב ם׳דלאהדנעגוט לופ זיא
 —רהיא״ .גגוטײדעב ןײז ןוא קרעװ ם׳נופ טלאהניא םעד חכמ ףירגעב א
 אזא וצ זיב עריטאס רעײא ןעביוהרעד טאה — דלאהדנעגוט טבײרש
 ןענאק תולעמ ערהיא גירעהעג ןעצאשבא זא ,טײקמאקלאפ רענעטלעז
 רעגנעהגא יד ןעשיװצ טעשזדגאלבעג גנאל ,גנאל ןעבאה םאװ ,עגעי רונ
 ,םוזערק יװ ךײר ןעװעג טלאװ ךיא ןעװ .עטקעס רעשידיסח רעד ןופ
 ,טײקגידעבעל רעגעטלעז רעײז ראפ ,סגעגיוב עצנאג ןעםײהעג ךיא טלאװ
 יװ ...!םעלטא ןעטסרעײט ףיוא תױתוא עגעדלאג טימ ןעטפעהםיוא
 רעזעל םעד ןײרא טגנײרב רהיא ןעװ ,דגײרפ רערעײט ,רהיא טײז סיורג
 טרהיפ רהיא ןעװ רעדא ,עטקעס רעשידיםח רעד ןופ ןעבולק יד ןיא
 רהיא ןעװ רעדא ,ןעגנורעדנאװ עגידנערהעלאב ערעײא תעב ךיז טימ םהיא
 ־לעקע רעצנאג רהיא ןיא תושפנ ערעײז ןופ טײקגירעדינ יד טקעלפטנע

 טריזאפ טײצ עגנאל א םינפא ןעבאה ײז !טײקכילריטאנ רעגיטפאה
 ,טנעכײצעגםיוא אזא םיראװ ;לעאפאר־םידיםח רערעײט ןיימ ,ךײא ראפ
 ןפוא ןעטסיונעג ן׳פיוא טאה םע רעװ ,רעד רונ ןעבעג ןאק דליב טכע
 ־בעפ ןעט־15 ןופ זיא ףירב רעטיױוצ רעד — /׳לאניגירא םעד טרידוטש
 יד טאהעג טאה דלאהדגעגוט זא ,ןהעז וצ זיא םהיא ןופ .1841 ראור
 ־פירקםונאמ ערעדנא ס׳דלעפנעםקא טימ ךיז ןענעקעב וצ טײהגעגעלעג
 רפס״ םעד טגנאלעבנא םאװ ,טצעשעג ךיוה ײז ךיוא טאה רע זא ןוא ןעט
 טינ םהיא ליװ רענײק״ זא ,רעסאפרעפ םעד אד רע טבײרש ,״םידיםח
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 םעד ןעגיוא יד ןיא קלאפ םײג ןערילרעפ וצ גידנעבאה ארומ ,ןעקײד
 .״ןעשנעמ ןעגיטכראפםטאג א ןופ םש

 םױרעטםינימ־םגנודליב סאד טאה ,השקב ם׳דלעפנעםקא ןעמוקעב
 רענעי .ןאיאר־רהעל רענליװ ןופ ראטארוק םײב עגארפנא ןא טכאמעג
 ־רע .ןינע םעד ןעגעװ ןעלאירעטאמ עכילרהיפסיוא טרעפילעג טאה
 ־עגוצ טאה דלאהדנעגוט סאװ ,״םידיסח רפס״ חכמ טכירעב א ,םנעטש
 ־אכ עיונעג א אד ןעניפעג רימ .טעטימאק־רוזנעצ רענליװ םעד טלעטש

 :קרעװ ם׳דלעפנעםקא ןופ קיטםירעטקאר

 — זיא ,דלאהדנעגוט טעדלעמ ,קרעװ םעד ןופ לעיצ־טפיוה םאד״
 ־על ןעשידיםח ןעגיד׳םולח ןוא ןעשיטםימ ם׳נופ ןעדיא יד ןעהיצוצבא
 ־גילײה ןופ ןײש ענעי םײבר יד ןופ ןעםײרוצבארא ןוא רעגײטש־םנעב
 .טלעגנירעגמורא ײז טאה םלוע רעטראנרעפ רעד רעכלעװ טימ ,טײק
 ־עג ערעײז ןופ טײקגיטשינ יד רעסאפרעפ רעד טרעדליש םעד בעילוצ
 סעטקעם ערעדנא ןופ ןעכאמ קזוח רעײז ,ץלאטש ןעטםופ רעײז ,ןעכערפש
 ־סע יד ףיוא־טנעפע רע ;ללכב ןעשנעמ ןעגעג גנוטכארעפ רעײז ןוא
 ןעדגעװשרעפ ןוא ןעילוה ײז יװ ,טזײװעב ןוא םײבר יד ןופ ןערעמיצ
 ע^יא ןופ ײז ןעגנײרב סאװ ,טײל עוױאאנ ןוא עמורפ יד ןופ םײװש םעד
 עיעטסניפ ערעײז ןיא רעזעל םעד ןײרא טרהיפ רע ;תונױדפ ןעטײז
 וצ זיב ןעביוהרעד ןוא טריזילאעדיא טרעװ יבר רעד ואװ ,ןעגנולמאזרעפ

 .הגרדמ רעכילטעג א

 םירוביד עטכע יד טימ רעםאפרעפ רעד ראפ טלעטש ץלא םאד״
 טמײג רעד ךיז טקעלפטנע ײז ךרוד זא יוזא ,אפוג עטקעס רעד ןופ
 טאה רע ףעיט יװ ,ןערעדנואװעב גידנעליװ־טינ זומ ןעמ ןוא ,רערהיא
 ־מײהעג ןוא ןעגנוגעװעב ערעײז ,ךארפש רעײז ,ןעטיז ערעײז טרידוטש

 .ןעלהיפעג עטס
 יד ןעבאה ןעזומ רעזעל ןעשידיא םעד ףיוא גנוקריװ רעדנוזעב א״
 יד טכײ־ גרעד ןעמ יוזא יװ ,טרעדליש רעםאפרעפ רעד סאװ ,רעדליב
 ,יא ןעדנץװ םיאבג ענײז ןעצנוק ערעםאװ ,יבר ןעשידיםח ןופ הגרדמ
 גינעט ,עטנוא זיא סע ןעמעװ וצ ,תפומ־לעב א ראפ םהיא ןעבאמ וצ ידכ
 טאה סע עטקעס רעצנאג רעד ףיוא גנוקריװ ארא׳ס ;רוטאנ עצנאג יד
 ןופ קילג סאד טריניאור רע יוזא יװ ;קגואװ רעטסעדנימ ס׳ניבר םעד
 ןוא ,ךאי ןײז ןעגעג ךיז ןעלעטש וצ הטומ םעד טאה סאװ ,ןערעדעי
 ״תופילק״ יד טימ ןעטײרטש עטשרמולכ ם׳ניבר םעד ןופ רעדליב יד ללכב
 ײז רעבא ,לארשי קלאפ םאד ןעגנײרבמוא ןעליװ סאװ ,תוחור עזײב ןוא

 — .״הלודג ןוא חכ ס׳ניבר םעד ראפ ןעטערטפא ןעזומ
 ןופ טכירעב ןעטײװצ א טלעטשעגוצ ראטארוק רעד טאה רעטײװ
 גארטפיוא םעד טיול טאה רע זא ,טעדלעמ רענעי ואװ ,ן׳דלאהדנעגוט
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 יד טימ גנולדנאהרעטגוא ןא טאהעג לאמאכאנ טעטימאק־רוזנעצ ם׳נופ
 ןפוא םושב ךיז ןעגאק ײז זא ,טרהעלקרע ןעבאה ײז ןוא ,רעקורד רענליװ
 ערעײז ןעגעװ .״םידיםה רפס״ ס׳דלעפנעםקא ןעקורד וצ ןעסילשטנע טינ
 ־רעד — םאר ןבואר ןוא ףארגאפיט לעמיז — םיפתוש יד ןעבאה םימעט

 :גנורעלקרע עכילטפירש א טגגאל
 ןוא — אד ײז ןעבײרש — ןעגאזבא טיג לאמנײק ךיז ןעגעלפ רימ״
 עײג ײרעקורד רעזנוא ןיא ןעקורד וצ בא טינ טציא ךיוא ךיז ןעגאז רימ
 ־נײה ןופ קרעװ יד םרעדנוזעב ,רוזגעצ רעד ךרוד עטריבארפא ,רעכיב
 ־אמ ,עשירארעטיל ךיז ןיא ןעטלאהטגע םאװ ,ןעדיא עטנרהעלעג עגיט
 ־עד ײז ןענײז רימ .םיגינע עכילצונ ערעדנא ןוא עשיגאלאליפ ,עשילאר
 טבעל סאװ ,ןעטנערעלעג םעד ןופ קרעװ יד ״ב .צ .גיפליהעב וליפא ןיר
 ןוא ״םימד ספא״ ,״לארשיב הדועת״ — ןאזניװעל .ב .י ,ץענעמערק ןיא
 ןאלפאק .י רעניואװנײא רעקסנימ ם׳נופ ךוב םאד ךיוא יװ ,״הדוהי תיב״
 ערעזנוא ףיוא טקורדעגבא ךיז ײב רימ ןעבאה — /׳םימודק ץרא״
 עכילטע וצ טלהאצעג םוש ןהא רעסאפרעפ ערעײז ןעבעגעג ןוא תואצוה
 ־לעז םעד ףיוא זנוא ײב טרעװ טציא ךיוא ןוא ,ןעראילפמעזקע טרעדנוה

 /׳רצואה תיב״ קרעװ ם׳נאזניװעל טקורדעג ןפוא ןעגיב
 זיא ,״םידיםח רפס״ טפירקםונאמ מעד רעבא טגנאלעבנא סאװ״
 ףיוא רונ ,ןושל םענײר זיא׳ם רעסאװ א ףיוא טינ טסאפרעפ קרעװ םאד
 ,םלוע ןטושפ ןעשידיא םעד ןעשיװצ טכיורבעג טרעװ סאװ ,ךארפש רעד
 טימ ,עטקעם רעשידיםח רעד ןעגעג מילוזליז זיולב ךיז ןיא טלאהטגע ןוא
 ערהיא ןעגעג יא ,אפוג עטקעם רעד ןעגעג יא ןעגנוגידלושעב עטספראש
 ןעגעג םירוביד עשינצל ענעםאלעגםיוא ,עגידנעטשגאנוא טימ ןוא םײבר
 םאװ זיולב טיג זא ,רימ ןעטלאה רעבירעד .רהיפפיוא ןוא פיגהנמ ערעײז
 ךאנ רע טעװ ,ןעצונ םענײמעגלא םוש ןײק ןעגגײרב טינ טעװ רפס רעד
 ענעדישרעפ ןוא סאה ,תוקולחמ קלאפ ןעשידיא םעד ןעשיװצ ןעפורםיורא
 גונעג גנוריגער רעד ןיוש זיא עטקעם רעד חכמ זא טרפב ,ןעײרעגירק
 ןיא רפם םעד ןעקורד םאד טלאװ ,רימ ןעניפעג ,םרעדנוזעב .טסואװעב
 ןעלעװ םעדכרוד םיראװ ,תוקיזה עםיורג טפאשרעפ זנוא ײרעקורד רעזנוא
 א ןעדליב סאװ ,םידיםח יד ןערעװ טכארבעגפיוא קראטש זנוא ןעגעג
 ־ורד רעזנוא ןופ ןעמהענ ןערעהפיוא ןעלעװ ײז ןוא ,ןעדיא לײט ןעםיורג
 ־םיורא ןערעװ סאװ ,עכלעזא סרעדנוזעב ןוא ללכב םירפם עשידיא ײרעק
 ־יורג טכיורברעפ ןעבאה רימ עכלעװ ףיוא ,ןעטנארעמונערפ ראפ ןעבעגעג
 ,רעכיב עשידיא רונ ןעפיוק ןעלעװ ײז ןוא ,דלעג ענעהילעג ןעמום עם
 ־עגנײרא רעהפיוא ןהא ךיוא יוזא ןערעװ םאװ ,ןעלױפ ןיא עטקורדעג
 טאה סאװ ,קילגנוא םעד ךאנ .רוזנעצ רעװעיק ךרוד תױונעםאמ טרהיפ
 רהאי ןיא ײרעקורד רעזנוא ןיא הפרש רעד תמחמ ןעפארסעג ןיוש זנוא



 גרובזגיג לואיט 82

 םוצ ןעמוק וליפא ןוא ןערעװ טריניאור םעדכרוד רימ ןענאק ,1840
 .ןעצעזנא

 ןעצעזרעביא ן׳באנ ,טעװ גנוריגער ערעכעה יד ביוא ,םנעגירעביא״
 ־צונ ראפ םהיא ןעניפעגנײא טראפ ,״םידיםח רפס״ םעד ןעטכארטעב ןוא
 םהיא ןעקורדוצבא טײרג גנורעדאפ רעטשרע רהיא ףיוא רימ ןענײז ,ךיל

 סאװ ,ןעגנוגנידעב ענעי ףיוא ,ײרעקורד רעזגוא ןיא תונעט םוש ןהא
 — .״רעםאפרעפ םעד טימ ןערעװ טלעטשעגטםעפ ןעלעװ

 ײז ןעלעװ ןעקורד זא ,טרעלקרע אזלא ןעבאה ףארגאפיט ןוא םאר
 עטקעריד א ןעמוקעב ןעלעװ ײז ביוא ,טלאמעד רונ ״םידיםח רפם״ םעד
 ־בארא ײז ןופ טלאװ לאפ םענעי ןיא :גנוריגער רעד ןופ גנונעדרארעפ
 עגארפ יד .םלוע ןעשידיםח םעד ןעגעג דלוש יד ןעראװעג ןעפראװעג
 ךיז טאה םולשעב רעגיטליגדנע רעד זא ,יוזא ןעראװעג טלעטשעג זיא
 ־עג ףיורעד טאה דלעפנעםקא .רעטםינימ־םגנודליב םעד ןא טדנעװעג
 טגנידעבנוא םהיא טעװ רעטםינימ רעד זא ,טנעכערעג טאה רע ןטיוב
 רענליװ יד ןעבײרשראפ טעװ ןוא תודיםח ןעגעג טײרטש ןײז ןיא ןעציטש
 טסואװעג טינ רעבא טאה דלעפנעסקא ,קרעװ ןײז ןעקורדוצבא רעקורד
 ־ומראפ 1834 רהאי ןיא ךאנ טאה םע םאװ ,טקנופדנאטש םעד ןעגעװ
 ןעראװעג טריבארפא זיא סאװ ןוא װאדולב רעטםינימ־ןרעניא רעד טריל
 רעשידיא רעד יװ יוזא״ :ןעט־1 םעד יאלאקינ רעזײק םעד ךרוד
 ,ערהעל רעשידומלת רעגיגיזנוא רעד ףיוא טעדנירגעג זיא סאװ ,ןעביולג
 טינ ןעמ ראט ,טפאשלעזעג רעכילטםירק רעד ראפ ךילדעש ל ל כ ב זיא
 ןעגלאפרעפ ןוא (םידיםח ןוא םידגנתמ) םעטקעם ףיוא ןעדיא יד ןעלײט
 ןעבעג טנאקעג טלאװ םאד מיראװ ןרערעדנא רעד בעילוצ עטקעם ןײא
 יד טריבארפא ערהעל רהיא זא ,ןענײמ וצ דנורג א רערעדנא רעד
 םידגגתמ ןעשיװצ טײרטש םײב ״טעטילארטײג״ ןעטיהבא .״גנוריגער
 זיא םאד :ענעי יא ,יד יא ךײלגוצ זיא — ןפדור ביוא ,םידיםח ןוא
 ךיז טאה גנוריגער עשיםור ערעכעה יד רעכלעװ ןא ,עיציזאפ יד ןעװעג
 ־עטש ןעפא טלאװעג טינ װאראװאוא טאה ,ךילריטאנ .ןעטלאהעג טלאמעד
 ־נעםקא טאה 1841 רעבמעצעד ףום .דצ ם׳דלעפנעםקא ףיוא ךיז ןעל
 יד טכער ראפ גידנעניפעג״ :גנולײטטימ עלעיציפא יד ןעמוקעב דלעפ
 ־ימ־םגנודליב רעד טאה ,קרעװ ערעײא ןופ ןעגנובערטש עגידרעװביול
 ,רעקורד רעגליװ יד ןעגניװצ וצ ךילגעמ ראפ טגעקרענא טיג ךאד רעטסינ
 ־עטסינימ םאד טאה ךײלגוצ .״ןעטפירקסונאמ ערעײא ןעקורד ןעלאז ײז
 ־ידיא רערעדנא רעד וצ ןעדנעװ ךיז לאז רע ,טרידנעמאקער םהיא םױר
 ;״טניואװ דיא רעטוג א ואװ״ ,םהיא ןעזיװעגנא .ה .ד ,ײרעקורד רעש
 ךאנ ״םידיםח רפם״ ןופ רעםאפרעפ רעד טאה רימאטישז ןיא םיראװ

 .ענליװ ןיא רעדײא ,גלאפרע ףיוא ןענעכער טגאקעג רעגינעװ
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 ן׳דלעפגעםקא ראפ זיא םױרעטםינימ־םגנודליב ןופ רעפטנע רעד
 ןײז ןיא ךיז טריפש רעיורט ןופ להיפעג א .גנושיוטנע עבראה א ןעװעג
 ־עג רעדיװ 1842 לירפא ןיא ךיז טאה רע רעכלעװ טימ ,השקב רעײג
 אד רע טבײרש — ןעװעג טיג זיא לעיצ ןײמ״ .ן׳װאראװאוא וצ טדנעװ
 ־עג ךאד טלאװ ךיא םיראװ) רעםאפרעפ םלא ךיז ןעלעטשוצםיורא —
 ןעגנײרב וצ זיולב רונ ,(ךארפש רעשיאעפארײא ןא ףיוא ןעבײרש טנאק
 ...ןעביולגרעבא ןופ ךאי םעד רעטנוא ןעדײל םאװ ,רעדירב ענײמ ןעצוג
 ־ריקליװ םוצ ףוס א ןעכאמ טעװ ץנעלעםקע רעײא זא ,טפאהעג באה ךיא
 וצ בא ךיז ןעגאז סאװ ,רעקורד רענליװ יד ןופ דנאטשרעדיװ ןעכילי
 גנודליב ןופ ןײש יד זא ,ןעזאלרעד וצ טינ ידכ ,קרעװ עגײמ ןעקורד
 באה ךיא םאװ ,גנולײטטימ יד רעבא .ןעדיא ןעשיװצ ןעגנירדנײרא לאז
 ־נוא זיא רעקורד יד ןעגניװצ זא ,ראלק ןעזיװעב רימ טאה ,ןעמוקעב

 .״ךילגעמ
 ןעקורד חכמ זא ,טגײצרעביא דלעפנעסקא ךיז טאה רעצ םױרג טימ
 וצ גנובערטש יד רעבא ,ןײז טינ דײר ןײק לײװרעד ןאק קרעװ עגײז
 ךיז טאה רע זא ,קראטש יוזא ןעװעג םהיא ײב זיא ײז ןעריקילבופ
 :ןאלפ רעדנא ןא ףיוא דלאב טלאפ רע .ןעגיהורעב טנאקעג טינ ףיורעד

 — ,קרעװ ענײמ ןעקורד וצ לעטימ םוש ןײק גידנעהעז טינ״
 ןעסאלשעב ךיא באה—,ן׳װאראװאוא וצ השקב רעײנ ןײז ןיא רע טבײרש
 ,םעדא ןיא ײז ןעריפארגאטיל ךרוד ןעכילטגעפעראפ וצ ייז
 וצ רעטםינימ־םגנודליב םעד טעב רע ןוא .״גידגעטש בעל ךיא ואװ
 םאװ ,ןעטפירקםונאמ ענײז םעדא ןיא ןעריפארגאטיל םהיא ןעביולרע
 לאמםאד .קורד םוצ ןעראװעג טזאלרעד רוזנעצ רעד ןופ ןיוש ןענײז
 ־ארוק םעד טלײטעגטימ טאה רע :השקב ןײז טליפרע װאראװאוא טאה
 ,תועינמ ןײק אטינ זיא טײז ןײז ןופ זא ,ןאיאר־רהעל רעםעדא ןופ ראט
 ־ורד עשידיא ןײק טיג ךיז טניפעג׳ם ואװ ,םעדא ןיא לאז דלעפגעםקא
 גידנעטיהבא ,ןפוא ןעשיפארגאטיל ן׳פיוא קרעװ ענײז ןעבעגםיורא ,ײרעק

 .ןעגנוגעדרארעפ־רוזגעצ עגידנעטליג יד ײברעד
 סע זא ,ךילגעמ זיא׳ס .סיורא טשינראג זיא ןאלפ םעד ןופ רעבא
 ןפוא רעשיפארגאטיל רעד ;תועינמ עשינכעט טנעגעגעב ךיז ןעבאה
 טינ דלעפנעסקא טאה םלאפנעלא .רעײט וצ ראפ טלעטשעגםיורא ךיז טאה
 וצ ףיוא ןעמוקעב טאה רע םאװ ,שינעביולרע יד ןעצונםיוא טנאקעג
 רע טאה ךילדנעטשרעפטסבלעז .םעדא ןיא קרעװ ענײז ןעריפארגאטיל
 ןיא ןעטפירקסונאמ ענײז ןעקורד ןעגעװ ךיוא טכארטעג טאהעג םיװעג
 ־לאמעד יד ןופ עגיגײא ןאהטעג ןעבאה םאד יװ יוזא ,ד נ א ל ם י ו א
 רעבא .(גרובצניג .א .מ ,בקעיךב .י) רעלעטשטפירש עשיאערבעה עגיט
 ־רעפ ךאנ ןעײרעקורד עשידיא ףיוא לאפאנאמ רעד זיא 1845 רהאי ןיא
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 ־פא רעדנוזעב א טמיטשעב טאה ןעמ םאװ ,םעדכרוד ןעראװעג טקראטש
 ,דנאלסױא ןופ טרהיפעגגײרא ןערעװ עכלעװ ,רעכיב עשידיא ףיוא להאצ
 ,רעכיב דנאלםיוא ןיא ןעקורד םײב .ןעגיוב־קורד ןעדעי ןופ .פאק 1%—
 טלאװ ,רעזעל עמירא סנעטםײמ ,עטושפ ראפ טמיטשעב ןעװעג ןענײז םאװ
 טזומעג ךיז טאה דלעפנעםקא זא ,חקמ םעד טרעכעהעג יוזא להאצפא רעד

 .ןאלפ ןעגיזאד םעד ןופ ךיוא ןעגאזבא
 ןעגעװ ךיז ןעהימ וצ טרעהעגפיוא טינ דלעפגעםקא טאה םיװעג
 ־אה ןהעצ רהאי א ןופ ךשמ א ראפ רעבא .קרעװ ענײז ןעכילטגעפערעפ

 ןעגעװ טשרע ךיז ןעסיװרעד רימ .םעד ןעגעװ תועידי ןײק טיג רימ ןעב
 .1854 ןוא 1852 ןערהאי יד ןיא ןעמונעגראפ טאה רע סאװ ,טירש יד

 רעטםינימ־ןרעניא ןופ ףליהעג רעד טאה 1852 ילױ ןעט־17 םעד
 ־לאפ װאטאמכיש־יקםניריש רעטםינימ־םגנודליב םעד ןעװעג עידומ םקעל
 דלעפנעםקא לארשי ״עדליג רעט־3 ןופ רחופ״ רעםעדא רעד :סעדנעג
 ־רע םהיא לאז ןעמ ,השקב א םױרעטסינימ־ןרעניא ןיא טגנאלרעד טאה
 ענײז ןעקורד וצ ףיוא לעיצעפס ,ײרעקורד א םעדא ןיא ןענעפע ןעביול
 ־לארענעג רעבאראםעב ןוא רעםעדא ןופ רעטערטרעפ־לעטש רעד .קרעװ
 ־נעםקא זא יאנתב ,םעד ןעגעג טשינראג טאה װאראדאיפ ראטאנרעבוג
 ,טעטימאק־רוזנעצ רעסעדא ן׳כרוד ןערעװ טכארטעב ןעלאז קרעװ ם׳דלעפ
 לוש רעשידיא רעםעדא רעד רעביא רעטלאװרעפ םעד ןופ ףליה רעד טימ
 םהיא סקעל טאה ,רעטםינימ־סגנודליב םעד סע גידנעלײטימ .ןרעטש .ב
 -יקםגיריש טאה ףיורעד .ךאז רעד ןעגעװ גנונײמ ןײז ןעגאזםיורא ןעטעבעג
 ־עג םעד טיול יװ תױה זא ,טרעפטנעעגבא ילױ ןעט־2 םעד װאטאמכיש
 עשידיא ײװצ רונ טזאלרעד ןערעװ 1845 רעבמעװאנ ןעט־27 ןופ ץעז
 טינ השקב ם׳דלעפנעםקא ןאק ,(רימאטישז ןוא ענליװ ןיא) ןעײרעקורד
 רעד וצ טמיטשעגוצ טאה םױרעטםינימ־ןרעניא םאד .ןערעװ טליפרע
 1852 טםוגיוא ןעט־12 םעד טאה ןוא רעטסינימ־סגנודליב ןופ גנוגײמ

 .טגאזעגבא ן׳דלעפנעםקא
 ןיא טדנעװעג דלעפנעםקא ךיז טאה 1852 רעבמעצעד ןעט־1 םעד
 ־עלקרע״ רעכילטפירש רעכילרהיפסיוא ןא טימ םױרעטםינימ־סגנודליב
 אד טרזח רע .ײרעקורד עשידיא א סעדא ןיא ןעדנירג ןעגעװ ״גנור
 ןופ השקב ןײז ןיא טגאזעגסיורא טאה רע עכלעװ ,םימעט יד רעביא
 רעםיורג רעד ןעגעװ טדער רע .(ןעביוא טכארבעג ןענײז ײז) 1841 רהאי
 זא ןוא ,טײקגעסיװנוא ןוא תודיםח ןעגעג ןעטײרטש וצ טײקגידנעװטיונ
 ,ךארפש רעשידיא רעד ןיא קרעװ ךרוד רונ ןערעװ טכײרגרעד ןאק סאד
 שיאערבעה ןײק טינ טהעטשרעפ רעזעל רעשידיא רעטושפ רעד לײװ
 עגירהאי־לעיפ יד רע טלהעצרעד ךאנרעד .ךארפש רעדנא ןײק טינ ןוא
 רעד :קרעװ עשידיא ענײז ןעקורדוצבא ןעגנוהימעב ענײז ןופ עטכישענ
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 םעד ; 1841 רהאי ןיא ןעמוקעב טאה רע םאװ ,גאזבא םעד טימ דאיזפע
 ־אטיל וצ טביולרע םהיא ןעמ טאה טלאמעד ,תמא — 1842 ןופ דאזיפע
 ־םיורא ךיז טאה םע יװ רעבא ,ןעטפירקםונאמ ענײז סעדא ןיא ןעריפארג
 ,לבור 1 טםאקעג ראילפמעזקע ןא ןעריפארגאטיל םײב טלאװ ,ןעזיװעג
 טשינראג אזלא באה ךיא״ .פאק 16—10 זיולב — ןעקורד םײב תעב
 ״םעד ןעגעװ ןעטבארט וצ טרעהעגפיוא טינ באה רעבא ,ןאהט טנאקעג

 רהאי ןיא טאה רע סאװ ,השקב רעד ןעגעװ רע טנהאמרעד רעטײװ
 ־ילברעפ רעדיװ זיא םאװ ןוא םױרעטסיגימ־ןרעניא ןיא טגנאלרעד 1852
 ־נעסקא טגידנערעפ ״גגורעלקרע״ עגנאל ןײז ןוא .טאטלוזער ןהא ןעב

 1852 רעבאטקא ןעט־31 םעד טאה רע זא ,גנולײטטימ רעד טימ דלעפ
 ־רע ןעגעװ ןעמאנ ס׳רעזײק םעד ףיוא השקב א טםאפ ךרוד טקישעגבא
 טראװ רע ןוא ,ײרעקורד עשידיא א סעדא ןיא ןענעפע וצ םהיא ןעביול

 .״דםח ס׳ךראנאמ״ םעד ףיוא טציא

 םיוקמ טינ ךיוא זיא ״דסח ס׳ךראנאמ״ םעד ףיוא גגוגעפאה יד רונ
 ןעט־25 םעד .הטומ םעד טינ רעבא טרילרעפ דלעפנעסקא .ןעראװעג
 ־סגנודליב םעײנ םעד וצ השקב עכילטפירש א בא רע טקיש 1854 ינױ
 זיא רענעי ןעװ זא ,ן׳װאראנ טנהאמרעד רע .ן׳װאראג .א רעטםינימ
 ־ראפ םהיא ךיז ,דלעפגעסקא ,רע טאה ,םעדא ןיא ןעװעג 1852 רהאי ןיא
 ־עב ענײז ןעגעװ גנורעלקרע עכילטפירש א טגנאלרעד ןוא טלעטשעג
 קרעװ ערעלופאפ ענײז ךרוד ןעסאמ־םקלאפ יד ףיוא ןעקריװ וצ ןעגנוהימ
 רונ טנאקעג רע טלאװ גנובערטש ןײז ןעכילקריװרעפ זא ,ןעזיװעגנא ןוא
 .סעדא ןיא ײרעקורד עשידיא א ןערעװ טביולרע לאז סע ןעװ ,טלאמעד
 ־יװעב טלאמעד ץגעלעסקע רעײא טאה ,גנורעלקרע ןײמ טגעײלעגכרוד״
 ןיא״ :רעטרעװ עגידנעטםײרט יד טימ ןערעטגומרעד וצ ךימ טגיל
 ־ורד עשידיא ןײק ןײז טינ לאז ןעדיא ראפ גנודליב ןופ לאװק ןיא ,סעדא
 טגעמ רהיא ןוא ,ײרעקורד א ןײז אי אד לאז םע ,גיטיונ זיא׳ס ?ײרעק
 ־עלקרע״ רענעי ןופ עיפאק א גידנעגעלײב .״גלאפרע ףיוא ןעטכיר ךיז
 ,עבלעז יד) םעדא ןיא ן׳װאראנ טגנאלרעד לאמא טאה רע עכלעװ /׳גנור
 רהאי ןופ דאזיפע םעד ןעגעװ גידגעדײר ,ןעביוא טריטיצ באה ךיא סאװ
 ־ןרעניא םוצ גיטײצכײלג בא טקיש רע זא ,טימ דלעפנעסקא טלײט ,(1852
 טעב רע ןוא ,ײרעקורד א ףיוא שינביולרע ןא ןעגעװ השקב א רעטםינימ

 .ןעקריװטימ ןירעד םהיא לאז רע ,רעטסינימ־סגנודליב םעד
 ־אנ .טאהעג טינ לזמ ןײק דלעפנעםקא טאה לאמ סאד ךיוא רעבא
 ,םעד ןא ןעסעגרעפ טאה רע — ןורכז ןעצרוק א טאהעג םינפא טאה װאר
 1854 טסוגיוא ןעט־4 םעד ןוא ,טגאזעג 1852 רהאי ןיא טאה רע םאװ
 ,ן׳דלעפנעסקא טרעפטנעעגבא ץרוק םױרעטסינימ־םגנודליב םאד טאה
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 טינ השקב ןײז ןאק 1845 רעבמעװאנ ןעט־27 ןופ ץעזעג םעד טיול זא
 .ןערעװ טליפרע

 — ,ןעפעשוצסיוא טינ ןעװעג רעבא זיא עיגרענע ם׳דלעפנעםקא
 טםוגיוא ןיא .קלאפ םוצ טײקנעבעגרעביא ןוא עבעיל ןײז יװ טקנופ
 קיגלאשטאנאדארג רעםעדא םעד וצ השקב א רעדיװ רע טגנאלרעד 1860
 .('ײרעקורד עשידיא א םעדא ןיא ןענעפע וצ םהיא ןעבױלרע ןעגעװ
 .1841 רהאי ןיא סאװ ,ןעװיטאמ עבלעז יד ןא רע טזײװ לאמסאד ךיוא
 רעדא רימאטישז ןיא קרעװ ענײז ןעקורד וצ ךילגעמנוא זיא׳ם יװ יוזא
 ףראדעב ןעמ ןעמעװ ןעלעטשוצ״ קינלאשטאנאדארג םעד רע טעב ,ענליװ
 םהיא ןעביולרע ןעגעװ (ראטאנרעבוג־לארענעג ןעגיטראד םעד .ה .ד)
 רעטנוא ןענאק לאז רע ואװ ,ײרעקורד עשידיא א םעדא ןיא אד ןענעפע
 .״רעכיב עכילצונ ערעדנא ןוא קרעװ ענעגײא ענײז ןעקורד רוטקעראק ןײז
 .הימ לעיפ טגעלעג ןוא שיגרענע רעײז טײבראעג טאה דלעפנעםקא
 ךילםילשםיוא ןיוש טדער רע ואװ ,תושקב יױוצ ךאנ טגנאלרעד טאה רע
 זא ,ןהעזעגנײא טאה רע ,םינפא — קרעװ ענעגײא ענײז ןעקורד ןעגעװ
 םהיא ןענאק ״רעכיב עכילצונ ערעדנא״ ךיוא ןעקורד חכמ רעטרעװ יד
 ןוא רימאטישז ןיא ןעײרעקורד יד ןופ סראטאדנערא יד יװ יוזא ,ןעדאש
 רעד טימ טקארטנאק א טאהעג טכער־לאפאנאמ רעײז ףיוא ןעבאה ענליװ
 ןופ רענײא ןיא דלעפנעםקא טכײרטשרעטנוא ,1862 רהאי ן׳זיב גנוריגער
 ־נאק וצ ײז טימ ןעניז ןיא טינ טאה רע זא ,תושקב עגידרעטײװ ענײז
 ײרעקורד א ףיוא שינביולרע ןעגעװ ,רע טבײרש ,ךיז הימ ךיא .ןערירוק
 רע רעבא /׳שידיא טםארפ ףיוא קרעװ ענײמ ןעקורד וצ ידכ זיולב״
 עזעיגילער ןוא םירודיס״ 1862 רהאי ן׳זיב ןעקורד חכמ ללכב טיג טכארט
 ־רעד ןעבאה םאװ ,רימאטישז ןוא ענליװ ןיא ןעײרעקורד יד יװ ,רעביב
 ףיוא יװ רהעמ ןעגיוצרעפ ךיז טאה ןיגע רעד /׳ןעטסנידרעפ עםיורג ןופ
 א רעדיװ דלעפנעםקא טגנאלרעד 1861 רעבמעצעד ןיא .טײצ רהאי א
 ךאז יד טלעטשעגוצ קינלאשטאנאדארג רעד טאה ףיורעד דלאב .השקב
 טגאזעגםיורא ײברעד ןוא װאנאגארטם ףארג ראטאנרעבוג־לארענעג םוצ
 ־ידעירפעב יז לאז ןעמ ,טנעידרעפ השקב ם׳דלעפנעסקא זא ,גנונײמ ןײז
 ןעבעג וצ ״םעװקעבנוא״ ראפ ןענופעגנײא טאה װאנאגארטם רעבא .ןעג
 ןעםאלשעב טינ ךאנ זיא םע דלאביװ ײרעקורד א ףיוא שינביולרע׳נא
 זיא םאװ ,ןעײרעקורד עשידיא ןעגעװ עגארפ ענײמעגלא יד ןעראװעג
 רעבירעד טאה רע ןוא — ,םױרעטסינימ ןיא ןעראװעג טכארטעב טלאמעד

 . השקב ןײז ןיא ן׳דלעפנעםקא טגאזעגבא

 ־ורד א ןעדנירג וצ בורפ ם׳דלעפגעיםקא :לעקיטרא ם׳יאװאראב .ש העז ('
 .(1930 ,װעיק /׳ךובלעמאז ןעשיגאלאילביב״ ןיא) םעדא ןיא ״רעק
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 ־אנאמ םעד טפאשעגבא טא׳ד 1862 לירפא ןעט־26 ןופ ץעזעג םאד
 רהאי 25 טעמכ ןעבאה םאװ ,תועיגמ יד .ןעײרעקורד עשידיא ףיוא לאפ
 .ןעראװעג טגיטײזעב ךילדנע ןענײז ,ן׳דלעפנעםקא טקירדעג דנאנאכאנ
 ,טלא ,דימ ןעװעג ןיוש זיא רע .טעפש־וצ ןעמוקעג זיא העושי יד רעבא
 ןירעד טזומעג טאה ןוא קרעװ ענײז ןעקורד וצ ןײלא דנאטשמיא טינ
 א זיא רעבאלטאג .ב .א תעב ,1862 רהאי ןיא .ערעדנא וצ ןעמוקנא
 םהיא וצ ןעבירשעגנא דלעפנעםקא טאה ,םעדא ןיא ןעװעג טײצ ערעגגעל

 :(6 ףירב ןעדנעגלאפ םעד
 הצרתי רשא תלוכי לעב שיא אצמת יכ היהו 1יל ריקי דידי״
 הנקי םא ותחתמאל אובל דעױמה לודגה חורה תודוא ךירבדל ןימאהל
 דחױמ רײנ לע הפ םימושרה (אקוד דחי םלוכ) יבתכמ לכ תא ינממ
 רשא יל ,עישוהי ילו ונמע ינבמ םיברה הכזת התא ,הםפדהל םנתתל
 םיהלאו !לכותו השע .לארשיב םציפהל התע דע רחא םיכ ןורםחמ

 .(־ ״דלעפנעםקא לארשי ךדבכמו ךבהוא .ךרזעב ׳יהי
 זיא ךיוא .טאהעג טיג ףירב רעד טאה ןעטאטלוזער עשיטקארפ ןײק
 ־נעםקא ןעכלעװ טימ ,גאלשראפ ןעגיבלעזמעד ןופ ןעראװעג טשינראג
 רעשידיא רעד וצ טדנעװעג 1864 רהאי ןיא ךיז ןעבאה דנײרפ ם׳דלעפ
 ־נעםקא זיא ףיורעד דלאב .(״הלכשה יציפמ״) טפאשלעזעג־סגנודליב
 רע ואװ ,זיראפ ןײק רעדניק עגײז וצ ןערהאפעגרעבירא סעדא ןופ דלעפ
 םאװ ,קרעװ עםאמ רעצגאג רעד ןופ .ןעבראטשעג 1866 רהאי ןיא זיא

 ײװצ רונ טריקילבופ ןהעז וצ ןעװעג הכוז רע טאה ,טסאפרעפ טאה רע
 .(״טורקער ןעשידיא ןעטשרע םעד״ ןוא ״לעכיטנרעטש םאד״)

 טימ ךיז טאה ,קרעװ־סנעבעל ןײז ףיוא ןעגעלעג זיא םאװ ,הללק יד
 ם׳דלעפנעםקא ךאנ ןעבאה רערהערעפ עפורג א .טגידנעעג טינ ךאג םעד
 ךאנרעד ,קרעװ ענעבילבעגרעביא ענײז ןופ ײרד טכילטגעפערעפ טיוט
 ־נײה ףיוא זיב זיא׳ם ןוא — טלעטשעגבא עבאגםיוא יד ךיז טאה רעבא

 יד ןעבעגעג רימ טאה רעכלעױ ,ן׳גרעבניצ .י .רד קנאד ן״מ גאז ךיא (•■
 תמישר יד—♦ףירב םעד ןופי לאנייגידא םעד טימ ךיז ןענעקעב וצ טײקכילגעמ
 טאה ,ףירב םוצ טגעלעגוצ ןעװעיג זיא סאװ ,ןעטפירקםיונאמ ם׳דלעפנעםקא ןופ

 ♦דנאב רעט-4 /׳עיאטישזערע&״ ךובלעמאז ןיא טקורדעגבא גרעבניצ ,י

 ךײא טעװ סאװ ,ןעשנעמ ןעכילגעמרעפ א ןעניפעג טעװ רהיא ביוא״ (7
 -נעפיוקבא ןעבאה זפיעװ- רע ןעכלעװ ,חװ׳ר ןעסילרג םעד ןעגעול ןעביולג ןעלעװ
 ןיא טנעכערעגםיוא אד ןענײז סאװ ,(ךײצגוצ עלא אקור) םיבתכ ענײמ עלא גיד
 ןײז הכזמ טימרעד רהיא טעװ—,ײז ןעקורדוצבא ףיוא ,המישר רעדנוזעב א
 טאה םאװ ,רימ ראפ ףליה א ןײז טעװ סע ןוא ,קלאפ רעזנוא ןופ ןעשנעמ לעיפ
 ןעשידיא םעד ןעשיװצ ײז ןעטײרפשרעפ וצ טגיטעפשרעפ לעגנאמ־דלעג תמחמ

 ♦ןעפילעה ןירעד ךײא לאז טאג !גלאפרע טאה ןוא ,ןירעד טתימ ♦קלאפ
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 ־ניהא ןעטפירקםונאמ ס׳דלעפנעםקא ןענײז ואװ ,טסואװעב טינ גאט ןעגיט
 םיװעג ףיוא טעמכ ןענעכער ןאק ןעמ יװ — ןענײז ײז ביוא .ןעמוקעג
 ,רעראבצעשנוא ןא ןעדנואװשרעפ טימרעד זיא ,ןעראװעג ןעלאפרעפ —
 ,ןעבעל ןעשידיא ןיא עכאפע רענעי ןופ רעדליב רצוא רעכײר גידארומ

 .תונורכז ןוא ןערופש גינעװ יוזא טזאלעגרעביא ךיז ךאנ טאה םאװ



 רוטארעטיל עשידיא יד ןערהעװרעפ וצ װאורפ א
 רעטײװצ ןיא ןעדיא עשטײד יד ןעשיװצ עכאפע □גנובעלפױא יד
 רעגנעהנא ערהיא ײב ןעפאשעב טאה ,טרעדנוהרהאי ןעט־18 םעד ןופ טפלעה
 ־עג שיטסילאנאיצאר .ךארפש רעשידיא לעד וצ גנוהיצעב עכילדנײפ א
 ןעבאה ,טײקגיניזטסואװעב עשיראטםיה ןײק גידנעגאמראפ טינ ,טמיטש
 לעיפ רעכלעװ ףיוא ,ךארפש יד טכארטעב רערעלקפיוא רענילרעב יד
 טכארטעג ,טדערעג ןעבאה ערעײז רעדירב ע׳טושפ עדנעזיוט עגילדנהעצ
 לאבמיס א ראפ רונ — ,זײפש עגיטםײג רעײז ןעמוקעב רהיא ךרוד ןוא
 ןעכאמ רעכיג םאװ זומ ןעמ ןעכלעװ טימ ,אטעהג ןעטםאהרעפ םעד ןופ
 לעיצ־טפיוה םאד טאהעג טאה גנוצעזרעביא־לעביב ם׳ןאםלעדנעמ .ףוס א
 רעד וצ ײז ןרעטנעהענרעד ןוא שידיא ןופ ןעסאמ־סקלאפ יד ןעהיצבא—
 רעגגעהנא ם׳ןאםלעדנעמ םאה ןוא טאפש רעםאװ טימ .ךארפש רעשטײד
 רעד ןופ ןהעז ןעמ ןאק ,שידיא וצ ןעטלאהרעפ ךיז ןעבאה רעליש ןוא

 ־עב רעד טםאפרעפ טאה םע עכלעװ ,״ךינעה יבר״ עריטאס רעטםואװעב
 .לעכײא קחצי /׳ףםאמה״ ם׳נופ רעפאש

 ןיא ךיוא יװ) דגאלםור ןיא ״םיליכשמ״ עשידיא תורוד עטשרע יד
 ערעײז טימ םענײאניא ,רערעלקפיוא עשטײד יד ןופ ןעבאה (ןעיצילאג
 ־עב עוױטאגענ רעײז ךיוא ןעמוגעגרעביא ,ןעגנומיטש ןוא ןעגגואיושנא
 טקורדעגבא טאה (ןיפעל) ןיװעל לידנעמ ןעװ .שידיא וצ גנוהיצ
 ־םיורא סאד טאה ,״ילשמ״ ןופ גנוצעזרעביא עשידיא ןײז 1812 רהאי ןיא
 ןעיצילאג ןיא ״םיליכשמ״ יד ,דנײרפ ענײז ןעשיװצ םרוטש א ןעפורעג
 ־פיוא ןוא טניוטשרע טםרעסיוא ןעראװעג ןענײז עכלעװ ,דנאלםור ןוא
 ,גנורעלקפיוא ןופ רעגנעהנא רעײרט אזא סע טאה יוזא יװ — ,טכארבעג
 ןופ רעדעפ היבוט ״!לאדנאקם״ ןימ אזא ןהעגעב טנאקעג ,ןיװעל .מ יװ
 ואװ ,״םיצצחמ לוק״ טעלפמאפ א ןעבירשעגנא ףכית טאה װעשטידרעב
 רעד ןעגעג הטאררעפ א ןעגגאגעב זיא רע זא ,םהיא טגידלושאב רע
 טימ םהיא טפראװרעפ רע ןוא ,טאבעג ם׳ןאסלעדגעמ ןעגעג ,״הלכשה״
 יד ןעביוהעגפיוא ןעבאה םע ןעכלעװ ,םראיל רעד .ײרעלדיז ןוא טאפש

 ךיז ןעגאזוצבא ןע׳גיװעל ןעגנואװצעג טאה ,״הלכשה״ ןופ רעקיטאנאפ
 ־בא זיא יז ןוא ,״תלהק״ ןופ גנוצעזרעביא עשידיא ןײז ןעריקילבופ ןופ
 ־םיורא יד .טיוט ןײז ךאנ גיצפופ רהאי א טשרע ןעראװעג טקורדעג
 רעגיצכעז יד ןופ ןוא) שטײד ךרוד ךארפש רעשידיא רעד ןופ גנוםיוטש
 רעגנאל א ףיוא ״םיליכשמ״ יד ײב טרעװ ,(שיםור ךרוד—ןא ןערהאי
89 
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 השגמ ׳ר ןואג רעד ביוא .ןעגנוזאל־טפיוה ערעײז ןופ רענײא טײצ
 ־סיוא עבילטנעכעװ א שידיא ףיוא ןעפאש ןעריבורפ טלאװעג טאה רעיליא
 ןעטשרע םעד 1823 רהאי ןיא טזאלעגםיורא ןוא /׳ײחד אמס״ עבאג
 וצ עבעיל רעזאלציגערג ןײז ןוא קוק ןעראלק ןײז טימ רע זיא ,ןעגיוב
 עגיצניװ יד וליפא .םהאנסיוא רענעטלעז א ןעװעג עםאמ־סקלאפ רעד
 ־יא עטײרב יד ףיוא ןעקריװ זא ,ןענאטשרעפ ןעבאה םאװ /׳םיליכשמ״
 ,ךארפש רעײז ףיוא ײז וצ ךיז גידגעדנעװ רוג ןעמ ןאק ןעסאמ עשיד
 םעד טימ ךיז ןעגעלפ ,שידיא ןעבירשעג ןעװ־טיג־ןעװ ןעבאה סאװ ןוא
 ־בופ טינ סנעטםײמ ןעגנופאש עשידיא ערעײז ןעבאה ײז ןוא ,ןעמעש יװ
 ־טנעפערעפ טינ ןעבעל םײב ןאזניװעל רעב קחצי טאה יוזא .טריקיל

 /׳טלעװ־רקפה״ ןײז טכיל
 ־עטקאראכ זיא סאװ ,שידיא וצ גנוהיצעב רעכילדגײפ רעד ײב
 ־יװצ םאװ ,טינ רעדנואװ ןײק זיא ,״םיליכשמ״ עגילאמא יד ראפ שיטםיר
 ןענופעג ךיז ןעבאה ״גנורעלקפיוא״ ןופ רעגנעהנא עגירעפײא יד ןעש
 וצ גגוריגער רעד ןופ ףליה רעד טימ טכוזעג ןעבאה עכלעװ ,ןעשנעמ
 ,קרעװ ןײא ןײק סאד יוזא ,רוטארעטיל רעשידיא רעד ןופ ףום א ןעכאמ
 טינ ןוא ןײש עגיטכיל יד ןהעז טינ רהעמ לאז ,שידיא ןיא טקורדעג
 ןעט־19 ןופ ןערהאי רעגיצכעז ביוהגא ןיא .רעזעל ן׳טושפ םוצ ןהעגרעד
 ןיא רוטארעטיל רעשידיא רעד טהארדעג רהאפעג אזא טאה טרעדנוהרהאי
 זיא ,ןעגנאהעג רהיא רעביא זיא םאװ ,ףלח רעד ביוא ןוא ;דגאלםור
 לײװ ,רעבירעד רונ ןהעשעג םע זיא ,ןעראװעג טדנעװעגבא . טסלאמעד
 ןעשױוצ טגאמרעפ ןעבאה גנוריגער רערעכעה רעד ןופ רעהעטשראפ יד

 ענעםיברעפ יד רעדײא ,קוק ןערעפיט ןוא ןערעטײרב א טימ שנעמ א ךיז
 ־עגבא ךיז טאה ,ןעניז ןיא ןעבאה רימ םאװ ,דאזיפע רעד .״םיליכשמ״
 :ןעראטםינימ עשיםור ײװצ ןעשיװצ ץנעדנאפסעראק א ןיא טלעגיפש

 .(*גנודליב ןוא םיגינע עכילרעניא ןופ
 רעד ןיא םאװ ,ראטאנרעבוג־לארענעג ןוא ראטאנרעבוג ןעדעי ײב
 ,רעטמאעב רעשידיא רעדנוזעב א ןעװעג לאמא זיא ,״אטרעשט״ רעשידיא
 ןימ א ןעװעג זיא םאד ;״יערװעי ינאשטוא״ ןעפורעג ךיז טאה רעכלעװ
 עגנאל א .םיניגע־םגנודליב ןוא ־םנאיגילער עשידיא ראפ טרעפסקע
 ־ארוג סוקראמ ןעמונרעפ סעדא ןיא עלעטש יד טאה טײצ
 שטיװארוג טאה 1862 רהאי ןיא /׳ליכשמ״ רעגירעפײא ןא ,ש ט י ו ו
 ־ראפ ןעכילטפירש א ראטאגרעבוג־לארענעג רעםעדא םעד טלעטשעגוצ
 יד ןעשיװצ גנודליב יד ןעביוהוצפיוא ןעלטימ ענעדישרעפ ןעגעװ גאלש
 יד ןערעטש םאװ ,ןעדגעטשמוא יד גידנעטכארטעב .ןעדיא עשיסור

 .44/45 .מונ ,6148 .טראק .םױרעטסינימ-סננודליב ןופ ווויכראו ('
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 ־ער ןײז ןיא רע טאה ,ןעדיא ןעשיװצ גנורעלקפיוא ןופ גנוטײרפשרעפ
 םידמלמ יד םאװ ,ןירעד טהעטשעב העינמ־טפיוה יד זא ,ןעזיװעגנא טראפ
 ,עכלעװ״ — ,ךארפש רעשידיא רעד טימ םירדח יד ןיא ךיז ןעצוגעב
 ,הטרעװ ןעשירארעטיל םוש ןײק טיג טאה ,שטײד ןעבראדרעפ א גידנעײז
 רעגימורא רעד ןופ ןעדיא יד ןעצונ םוש ןײק ןהא בא רונ טלײט ןוא
 םיואכרוד ,גנונײמ ם׳שטיװארוג טיול ,זיא רעבירעד /׳גנורעקלעפעב
 שידיא ףיוא ןעקורד ו צ ן ע ר ה ע ו ו ר ע פ (1 :גיטיונ
 ־נא(2ןוא;רעכיב ןוא קרעוו זיא׳ס ערעםאוו
 ןוא ךערפשעג ם׳ניא ןעלאז ןעדיא יד זא ,ןעלטימ עשיגרענע ןעדגעװ
 רעשיסור ןוא רעשטײד רעד טימ ןעצוגעב ךיז גנאגמוא ןעכילטפירש
 ןענרעל וצ ןערהעװרעפ םידמלמ יד ןעמ זומ םעד בעילוצ ןוא ,ךארפש

 .רעדניק טימ
 וצ טמיטשעגוצ םאקלאפ טאה ראטאנרעבוג־לארענעג רעםעדא רעד
 ןופ םױרעטםינימ ןיא ךאז יד טלעטשעגוצ ןוא גאלשראפ םע׳שטיװארוג
 ןערהעװרעפ וצ טריטקעיארפ דארג טלאמעד ןעמ טאה אד .ןרעגיא
 ןופ רעטסינימ רעד .דגאלםור ןיא רוטארעטיל רעניארקוא יד ןיטולחל
 סע׳שטיװארוג ןא טפאכעגנא ךיז טאה ,ו ו ע י ו ל א ו ו .פ ,ןרעניא
 ־דמערפ וצ עגונב ץנעדגעט רעד טימ טמיטשעג יוזא טאה םאװ ,גאלשראפ
 םעד ןעבעגעגרעביא ףכית טאה רע .ןעטײהנעגעלעגנא־קורד עגיכארפש
 ,״עיםימאק רעניבאר״ רעד ןיא ,ןעטכארטעב וצ ףיוא ,טקעיארפ רעםעדא
 ־יא ןופ םױרעטסינימ םײב ןעראװעג ןעפורעגפיונוצ טלאמעד זיא סאװ
 רעד :טגילײטעב ךיז ןעבאה סע רעכלעװ ןיא) עיסימאק יד .ןרענ
 ,אדנאל .י ,טיראב .י ,רעדנעציזראפ סלא ,ןאמײנ .א .רד רעניבאר רעגיר
 ,1862 ,ץרעמ ןעט־6 םעד טאה (ץאראב .ג טאקאװדא ןוא יקםװעידאמ .א
 ־עגסיורא גימיטשנײא ןוא טקעיארפ םעד טלײטרואעב גגוציז רהיא ףיוא

 :סעדנעגלאפ טגאז
 ,גנונײמ סע׳שטיװארוג טימ םיכםמ גידנעטשלאפ זיא עיםימאק יד״
 טרעטש ,ךיז ןעצונעב ןעדיא יד רעכלעװ טימ ,ךארפש עשידיא יד זא
 ײז ןעשיװצ גנודליב ןופ גנוטײרפשרעפ יד דארג ןעדנעטײדעב א ןיא
 ־עד ןוא ,גנורעקלעפעב רעגימורא רעד טימ גנורעטנעהענרעד רעײז ןוא
 ףיוא רעכיב ןעקורד וצ ןערהעװרעפ ןעגעװ גאלשראפ ןײז יז טלאה רעביר
 עיסימאק יד טנעכער רעבא ײברעד .ך י ל צ ו נ ר ה ע ז ראפ שידיא
 עשילאראמ־זעיגילער ראפ םהאנםיוא ןא ןירעד ןעכאמ וצ גיטיונ ראפ
 סרעדנוזעב ,עסאמםקלאפ רעד ףיוא גגוקריװ עטוג א ןעבאה סאװ ,רעכיב
 ־יא רעםיוא ,ךארפש רעדנא ןײק טינ ןעהעטשרעפ עכלעװ ,ןעיורפ ףיוא
 יד ןערהירעב וצ גיטיונ ראפ ןענופעג עיםימאק יד טאה ךײלגוצ .״שיד
 ןוא ןעדיא ןעשיװצ שיםור ןופ גגוטײרפשרעפ ןעגעװ עגארפ ענײמעגלא



 גרובוניג 5?ואיט 92

 טינ ןענײז ןע־זיא סאװ״ ,טקנופדנאטש ןעשיטילאפ ם׳נופ יז ןעטכיולעב
 טמהענ םאד — ףיסומ יז זיא — ,ךארפש רעשיםור רעד טימ טנאקעב
 ןיא ךילסילשםיוא טרירטנעצנאק ןעגײז ײז םאװ ,ןופרעד טפיוהרעד ךיז
 ־יליופ יד ןוא ךארפש עשיגיארקוא יד טשרעה סע ואװ ,סעינרעבוג עגעי
 גנוטײרפשרעפ רעד ףיוא זא ,עיסימאק־רעניבאר יד טלאה רעבירעד .עש
 ט ע ו ו ס ע ן ע ו ו ,ןענעכער ןעמ ןאק ןעדיא ןעשיװצ שיםור ןופ
 ןעניואוו וצ ןעדיא יד ןערעוו טביולרע
 .״סעינרעבוג עשיםור עכילרעניא יד ןיא

 ־טכער ענײמעגלא יד טרהירעב טאה םאװ ,גנוקרעמעב עטצעל יד
 רעד טאה ,דגאלסור ןיא גגורעקלעפעב רעשידיא רעד ןופ עגאל עכיל
 םוש ןהא ןעזאלעגרעביא ,ךילדנעטשרעפטםבלעז ,װעיולאװ רעטםינימ
 םעד ןיא סאװ ,ןעװעג גיטכיװ רונ זיא םהיא ראפ .טײקמאזקרעמפיוא
 ןיוש טציא ךיז רע טאה ,רוטארעטיל עשידיא יד ןערהעװרעפ ןינע
 טאה רע .עיםימאק־רעניבאר רעד ןופ גנונײמ יד ףיוא ןעציטש טנאקעג
 ־עטםינימ־סגנודליב ןיא ךאז יד טלעטשעגוצ 1862 ,ץרעמ ןעט־24 םעד
 טרעהעגנא טלאמעד ןעבאה ,עםערפ ןוא רוזנעצ ןופ םינינע עלא .םױר
 טדנעװעג ,אזלא ,ךיז טאה םהיא ןא ןוא ,םױרעטםינימ־סגנודליב םוצ
 ןעװעג טלאמעד זיא רעטסינימ־םגנודליב .סולשעב רעגיטליגדגע רעד
 א טימ שנעמ א ,ן׳װעיולאװ ןופ ךופיה רעד — ן י נ ו ו א ל א ג .א
 רעטגײצרעביא ןא ןוא גנודליב רעגיטײזלעיפ טימ ,טגאזיראה ןעטײרב
 טאה םױרעטסינימ־םגנודליב םײב .ןעפיצנירפ עלארעביל ןופ רעגנעהנא
 סאװ ,״רעכיב־רהעל עשידיא ראפ טעטימאק״ א טריטםיזקע טלאמעד
 .ד ראםעפארפ ;טסירק א ,יקסנילכומ .א ראםעפארפ ןופ ןענאטשעב זיא
 ״טעטימאק״ םעד ןופ טײברא יד .גנילרעבײז .י ראזנעצ ןוא ןאםלאװכ
 :גגונכײצעב עלעיציפא ןײז רעדײא ,רעטײרב לעיפ ןעװעג שיטקאפ זיא

 גנוטכארטעב ןײז ףיוא ןעגעלפ ,ןעלוש עשידיא יד ראפ רעכיב־רהעל ץוחא
 א טאהעג ןעבאה סאװ ,ןעטײהנעגעלעגנא עלא ןערעװ ןעבעגעגרעביא
 טאה סע עכלעװ ,עגארפ יד ךיוא .ןעדיא יד ןופ גנודליב רעד וצ תוכייש
 ןוא ,״טעטימאק״ םעד ןעראװעג טגעלעגראפ זיא ,װעיולאװ טקעװרעד
 .יאמ ןעט־8 ןופ גנוציז ןײז ףיוא ןעראװעג טכארטעב םהיא ךרוד זיא יז
 ם׳נינװאלאג ןופ ןהעז וצ זיא ,טגאזעגםיורא טאה רע םאװ ,גנונײמ יד

 .(1862 ,ינױ ןעט־4 מעד טקישעגבא) ן׳װעיולאװ וצ רעפטנע
 ־רעביא רימ טאה ץנעלעסקע רעײא סאװ ,גאלשראפ םע׳שטיװארוג״
 ףיוא רעכיב ןעקורד וצ ןערהעװרעפ חכמ ,ץרעמ ןעט־24 םעד טקישעג
 יד ןוא ךארפש עשיסור יד ןעדיא ןעשיװצ ןעטײרפשרעפ בעילוצ ,שידיא
 ־רהעל עשידיא ראפ טעטימאק״ םעד ןעבעגעגרעביא ךיא באה ,עשטײד
 טאה ״טעטימאק״ רעד .ןעטכארטעב וצ םהיא רעהירפא ףיוא ,״רעכיב
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 טײקגידנעװטיונ יד גידנעגעקרענא זא ,גנונײמ ןײז טלעטשעגוצ טציא רימ
 ־עײל ךרוד ,ךארפש עשידיא יד ןעכיורבעג ןופ ןעדיא יד ןרעטײװרעד וצ
 ףיוא קרעװ ןעקורד וצ טאברעפ רעד זא ,רעבא רע טנעכער ,שיסור ןענ
 םעד טכײרגרעד טינ טלאװ סאװ ,לעטימ ןימ אזא ןעװעג טלאװ שידיא
 רעד ףיוא רעכיב ןעקורד וצ ןערהעװרעפ לאז ןעמ ביוא מיראװ .לעיצ
 ־עג טינ דארג ןעטסעדגימ ם׳גיא סאד טלאװ ,ךארפש־סקלאפ רעשידיא
 ,ךארפש־סגנאגמוא עכילנהעװעג רעײז ןעסעגרעפ וצ ןעדיא יד ןעגנואװצ
 עשיסור יד ןענרעלרע אליממ ןוא יז ןעכיורבעג וצ ןופ ןעגאזבא ךיז
 יד ןעװ ,לעטימ אזא זיא ,םעד ץוחא .עשטײד יד וליפא רעדא ךארפש
 בורפ ןימ א יװ ןהעזנײא ןעדיא יד ןענאק ,ןעדנעװגא סאד לאז גנוריגער
 םאװ ,קרעװ יד םיראװ .טכיזניה רעזעיגילער ןיא ײז ןעקירדעב וצ
 ןעשילאראמױעיגילער א סנעטםײמ ןעבאה ,שידיא ףיוא טקורדעג ןערעװ
 םעד ןופ ללכב ןוא ןעיורפ ןופ טפיוהרעד טנעײלעג ןערעװ ןוא טלאהניא
 ןופ לאװק רעגיצנײא רעד ײז ראפ ןענײז רעכיב יד .םלוע ן׳טושפ
 ־גירד יװ ,זיױועב םלא .גנורהעלעב ןוא גנודליב רעשילאראמ־זעיגילער
 עבלעזא ןופ טײקגידנעװטיונ יד ןעװעג גידנעטש זיא סע םיורג ןוא דנעג
 רעטשרע רעד ןיא ךאנ זא ,דנאטשמוא רעד ךיוא ןענעיד ןאק ,קרעװ
 וצ ןעביוהעגנא ןעדיא ןעבאה טרעדנוהרהאי ןעטנהעצכעז ם׳נופ טפלעה
 טנײה זיב ךיז טהיצ םאד ןוא .ךארפש־סקלאפ רעײז ףיוא רעכיב ןעקורד
 ןענײז רעכיב עכלעזא ןוא .ךײרטםע ןיא ךיוא רונ ,דנאלסור ןיא רונ טיג
 שטאכ .ןעראילפמעזקע ןענאילימ ןיא טציא ךיוא ןעגײשרע ןוא ןענישרע
 ןעמ טאה ,קרעװ עשידיא ןעקורד וצ טרהעװרעפ ןעמ טאה ךײרטםע ןיא
 ־רע וצ רעדיװ ןעגנאפעגגא טײצ רעטצעל רעד ןיא ןעטראד רעבא

 .סע ןעביול
 ןעשיװצ ןעטײרפשרעפ זא /׳טעטימאק״ רעד טנעכער רעבירעד״
 רונ ןעמ ןאק ךארפש רעשיסור רעד ןיא שינעטנעק ןוא גנודליב ןעדיא

 : ןעלטימ עדגעגלאפ ךרוד
 ,ןעלוש עשידיא להאצ יד ךילגעמ טײװ יװ ןרעסערגרעפ וצ (1״

 לעפײװצ ןהא ךאד ײז ןעבאה ,תונורסח עגיטציא ערעײז עלא ײב סאװ
 רעד טימ גנונעקעב ןוא גנודליב ןופ טכיזגיה רעד ןיא ןעצונ טבארבעג

 ;ךארפש רעשיםור
 ןעמירא ןופ דנעגױ עשידיא יד סעידנעפיטם ךרוד ןעציטש (2״

 ;ןעטעטיזרעוױנוא ןוא ןעלוש עלעטימ יד ןיא ךיז טנערעל םאװ ,םאלק
 ־נעהענרעד יד ןערעטש םאװ ,ןעדנעטשמוא ענעי ןעגיטײזעב (3״
 ןעניואװ ןעדיא בור םאד םיראװ .ןעסור ןוא ןעדיא ןעשיװצ גנורעט
 טינ ךילטנעגײא טרעװ ךארפש עשיסור יד ואװ ,ןעדנעגעג עכלעזא ןיא
 ־יליופ ןוא רעניארקוא ןא טימ סעינרעבוג יד ןיא ,טסײה םאד ,טכיורבעג
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 ־עלעג ןײק ןעדיא יד טינ ןעבאה רעבירעד ןוא .גנורעקלעפעב רעש
 .ךארפש עשיסור יד ןענרעלרע וצ טײהנעג

 ראפ טעטימאק״ ם׳נופ גנונײמ רעד טימ םיכםמ םאקלאפ גידנעײז״
 רעײא ןעלײטוצטימ סע ערהע יד ךיא באה /׳רעכיב־רהעל עשידיא

 .״ן י נ ו ו א ל א ג רעטםינימ־סגנודליב .ץנעלעםקע
 װעיולאװ רעטםיגימ־ןרעניא רעד טאה רעפטנע ם׳ניגװאלאג טימ
 ־אטשעגוצ טינ זיא רענעי םאװ יד אל :ןעדירפוצ ןעבײלב טגאקעג טינ
 ־עגנא ךאנ רע טאה ,טקעיארפ סע׳שטיװארוג ןעגעװ גנונײמ ןײז וצ ןעג
 ־ילצונ טלאװ ,קרעװ עשידיא ןערהעװרעפ וצ טאטשנא זא ,םהיא ןעזיװ
 זיא עטצעל םאד .״אטרעשט״ עשידיא יד ןעפאשוצבא — ןעװעג רעכ
 עיציבמא יד םיראװ ;ךילדניפפמע םרעדנוזעב ןעװעג ן׳װעיולאװ ראפ
 ןײז רע געמ ,שנעמ רעגיטײז א זא ,טינ טגארטרעפ ןעטארקארױב יד ןופ
 .ןעטײהנעגעלעגגא ערעײז ןיא ןעשימנײרא ךיז לאז ,רעטםינימ א וליפא
 ןיא .גאלשראפ ןײז ףיוא ןהעטשעב וצ ןעםאלשעב טאה װעיולאװ ןוא
 ,ינױ ןעט־18 םעד טקישעגבא ײנ םאד ןופ טאה רע םאװ ,ףירב םעד

 :םורדרעפ ןופ ןאט רעםיװעג א ךיז טלהיפ ,ןע׳נינװאלאג וצ 1862
 רענײמעגלא רעד ןיא — רע טבײרש — ךיז גידנעזאלנײרא טינ״
 ןעשיװצ ןעטײרפשרעפ וצ ךילגעמ זיא׳ם ןעלטימ ערעסאװ ךרוד :עגארפ
 ־עטשבא ןוא ,ךארפש רעשיםור רעד ןיא שינעטנעק ןוא גנודליב ןעדיא
 ־עג טכארטעב זיא סאװ ,עגארפ רעלעיצעפם רעד ףיוא רונ ךיז גידנעל
 ־יב ןעקורד וצ ןערהעװרעפ חכמ ,עיםימאק־רעניבאר רעד ךרוד ןעראװ
 גנוכילקריװרעפ יד זא ,טײז ןײמ ןופ ךיא ןעכער — ,שידיא ףיוא רעכ
 לאז ךארפש עשיםור יד ,ןעקריװטימ דנעטײדעב ףראד לעטימ םעד טא ןופ
 ט ר ע ט ש ע ג טעװ םעד ךרוד לײװ ,ןעדיא ןעשיװצ ןעטײרפשרעפ ךיז
 גנולקיווטנע עגידרעטייוו יד ןערעוו
 ,טכיזניה רעשירארעטיל ןיא שידיא ןופ
 ־כילגעמ יד ןערעװ ןעמוגעגבא ךארפש רעשידיא רעד ײב טעװ סע ןוא
 ,ןעפירגעב ענעי ןופ קורדסיוא רעד ןערעװ זיא םע ןעװ לאז יז ,טײק
 גנודליב ןופ גנוטײרפשרעפ רעד טימ ךײלגוצ ,ןעלעװ ןעדיא יד עכלעװ

 ;קרעװ ע ש ט י י ד ןוא ע ש י ם ו ר ןופ ןעפעש ,ײז ןעשיװצ
 ־עװ ןעטיברעפ רדםכ טעװ שידיא זא ,וצרעד ןעגנײרב ,אזלא ,טעװ םאד

 .שיםור ףיוא ןער
 ־רהעל עשידיא ראפ טעטימאק״ ם׳נופ גנונײמ יד טגנאלעבנא םאװ״
 יד ןענאק רעכיב עשידיא ןעקורד וצ טאברעפ םעד ןיא זא ,״רעכיב
 טלאה ,טביזניה רעזעיגילער ןיא ײז ןעקירדעב וצ בורפ א ןהעזנײא ןעדיא
 ־רעפ םעד טאה ,סנעטשרע ,םיראװ .זאלדנורג זיא גנונײמ יד זא ,ךיא
 ־ראפ םעד טאה עיסימאק־רעניבאר יד ןוא ,אפוג דיא א טגעלעגראפ טאב
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 ןעגעײל ןענעק םאװ ,ןע־זיא ענעי ,םגעטיױוצ ןוא ;טריבארפא גאלש
 רעשידיא רעײז וצ ןעבאה ,ןאיגילער רעײז וצ ןעדגובעגוצ ןעגײז ןוא
 ןיא ןעמהעג טינ טעװ דיא רעטכע ןײק סאד ,גנוטכארעפ אזא ךארפש

 .שידיא ףיוא ןעבירשעגגא זיא סאװ ,ךוב א דגאה
 ןעקורד ןערהעװרעפ וצ גיםעמקעװצ ראפ ךיא טלאה רעבירעד״
 עוגגידעב רעד טימ ;עשילאראמדעיגילער ץוחא ,שידיא ףיוא רעכיב
 ,רעזעל ע׳טושפ ראפ טמיטשעב גידגעײז ,עטצעל יד ךיוא זא ,רעבא
 עעערטש א רעטנוא טכיזגיה רעשילאראמ ןיא ןערעװ טלעטשעג ןעלאז

 .רוזנעצ
 טימ ךימ ןערהעב וצ ךיא טעב ,ץנעלעסקע רעײא םע גידנעלײטימ״

 ,רעפטגע רעײא
 .ו ו ע י ו ל א ו ו ,ןרעניא ןופ רעטםינימ

 יד ןוא ,ןעזיװעגסיורא טאה װעיולאװ םאװ ,טײקשיראגעטאק יד
 טאה ,גאלשראפ ןײז ףיוא ןענאטשעב זיא רע רעכלעװ טימ ,טײקטםעפ
 זא ,ראלק יוזא ןרעפטנעבא םהיא זומ ןעמ םאד ,ןע׳נינװאלאג ןעזיװעב
 ,ינױ ןעט־25 םעד .גנוגדרא רעד ןופ ןערעװ ןעמונעגבארא לאז עגארפ יד

 :סעדגעגלאפ ן׳װעיולאװ ןעבירשעגנא רע טאה 1862
 טלאהניא א ראפ סאװ ,קרעװ עשידיא ןעקורד וצ טאברעפ רעד״
 ןעביוהוצנא גנילצולפ ןעדיא יד ןעגניװצ טינ טעװ ,ןעבאה טינ ןעלאז ײז
 טיג ןעהעטשרעפ ײז לײװ טושפ ,רעכיב עשטײד ןוא עשיםור ןענעײל
 ,ןעפאה םיוק ןאק ןעמ .טקורדעג ןענײז עגעי עכלעװ ףיוא ,ןעכארפש יד
 עשיסור יד ןענרעלרע וצ ןעדיא יד ןעגעװעב לאז טאברעפ אזא סאד
 אזא ןעגנאגעב טימרעד טלאװ גנוריגער יד ...עשטײד יד רעדא ,ךארפש
 םוש ןײק ךרוד ןערעװ טגיטכערעב ןוא טרעלקרע טינ ןאק םאװ ,טירש
 ־עג ןעפורעגםיורא טלאװ יז ןוא ,דנורג ןעשיטילאפ רעדא ןעשיגאגאדעפ
 ראפ טינ קרעװ עשירארעטיל טגלאפרעפ יז זא ,גנוגידלושעב יד ךיז ןעג
 ײז רעכלעװ ףיוא ,ךארפש רעד ראפ זיולב רונ ,ןרעײז טלאהניא םעד
 ־רעביא רעד ײב ךיא בײלברעפ םימעט יד טא בעילוצ .טסאפרעפ ןענײז
 קרעװ עשידיא ןעקורד וצ דלאװעג טימ ןערהעװרעפ םאד זא ,גנוגײצ

 .לעטימ ךילדעש א וליפא ןוא זאלקעװצ א ןעװעג טלאװ
 .״ן י ג ו ו א ל א ג רעטםיגימ־םגנודליב

 ןײז ןוא ,ןעגיװשרעפ װעיולאװ זיא ,הבושת עראלק אזא ןעמוקעב
 ־רעד אד ןעבאה רימ םאװ ,דאזיפע רעד .ןעראװעג לטב זיא טקעיארפ
 ־אכ זיא ,לכ־תישאר .ןעטכיזניה עלעיפ ןיא טנאםערעטגיא זיא ,טלהעצ
 גידנעטשלאפ ןערהעװרעפ — קנאדעג־םצע רעד סאװ ,שיטםירעטקאר
 ןעמונעג ךיז ןוא דיא א ןופ טמאטשעג טאה — רוטארעטיל עשידיא יד
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 טאה סאװ ,טײקגירעפײא־״סגנודליב״ ,רעשיטאנאפ ,רעדנילב רענעי ןופ
 ןעםיװ טלאװעג טינ ,טײקכילקריװ עלאער יד ףיוא ןעגיוא יד טבאמרעפ
 ־אנ רעײז ןוא עםאמ־םקלאפ רעד ןופ ןעשינעפרעדעב עלערוטלוק יד ןופ
 טפאכעגנא יוזא ךיז טאה װעיולאװ םאװ .גגוגידירפעב עײרפ ,עכילריט
 טאה יז :ךילריטאנ םאקלאפ זיא ,האצמה רעדליװ םע׳שטיװאדוג ןא
 ־עטסינימ ןײז ןופ קיטילאפ רענײמעגלא רעד טימ טמיטשעג שינאמראה
 ןײא רונ טסואװעג ןעטײהנעגעלעגנא עלאנאיצאנ ןיא טאה םאװ ,םױר

 ♦ןעקירדעב ,ןעװעטנעפ ,ןעצינערגעב — ללכ
 ־רעניבאר רעד ןיא ״םיליכשמ״ יד םאװ ,ךיוא זיא שיטסירעטקעראכ
 טראװ ןײא ןײק טימ וליפא ןעבאה — ץאראב ןוא ןאמײג .רד — עיסימאק
 ־קעיארפ זיא םאװ ,הריזג רעגיטלאװעג רעד ןעגעג טריטםעטארפ טינ
 ךיז גידנענעכער ;רוטארעטיל רעשידיא רעד ןעגעג ןעראװעג טריט
 ןעבאה ,עיסימאק רעד ןופ טײהרעמ רענענאזעג לאסקאדאטרא רעד טימ
 םהאנםיוא ןא ןעכאמ לאז ןעמ זא ,גאלשראפ םעד וצ טמיטשעגוצ רונ ײז

 זיא םאװ ,רעגיצנײא רעד ןוא .םירפס־רסומ ןוא עזעיגילער ראפ זיולב
 יד טלעטשעג ןוא טקעיארפ ןעשיראבראב םעד ןעגעג ןעטערטעגסױרא
 רעטםינימ־םגנודליב רעד ןעװעג זיא ,ןעדאב ןעלעיפיצנירפ א ףיוא עגארפ
 טכער םאד טאה רוטארעטיל עדעי זא ,ןענאטשרעפ טאה רע .ןינװאלאג
 ־ירפעב וצ טרעטשעגנוא טגיטכערעב זיא ןאיצאנ עדעי ,ןעריטסיזקע וצ
 ןעלטימ־םגנאװצ ןײק ;רעגײטש רהיא ףיוא ןעשינעפרעדעב ערהיא ןעגיד
 א גידנערהעװרעפ זא ,ןעזיװעגנא ראלק טאה רע .ןײז טינ אד ראט
 רענעי רעדא רעד ףיוא ןעפאשעג טרעװ יז סאװ ,ראפרעד רונ רוטארעטיל
 ,טאהט־דלאװעג עכילדעש ,עטכערעגנוא ןא גנוריגער יד טהעגעב ,ךארפש
 ,ןעסעגרעפ טינ טעװ רוטארעטיל רעשידיא רעד ןופ עיראטםיה יד ןוא
 ־עג ןיא ןענאטשעג דנאלסור ןיא לאמא זיא ץנעטםיזקע רהיא תעב זא
 ךרוד רונ יװ ,ןערעדנא ןײק ךרוד ןעראװעג טעװעטארעגבא יז זיא ,רהאפ

 .ןינוואלאג .א רעטםינימ־םגנודליב םעד



 ןהוז רעגידניז ןײז ןוא רענישזור לארשי יר

.1 

 טפערט םאד ,ןענהארט ערעײז ןופ ןעגאזבא ךיז ןעלאז םיכלמ זא
 ראג טשרע .ןעטקאפ עכלעזא ךם א טםײװ עיראטםיה יד .ןעטלעז טינ
 טזומעג ךיז ןעבאה ,המחלמ־טלעװ רעד ןופ ףום םײב ,לשמל ,גנאל טינ
 םעד טימ ,רעשרעה עשטײד גילדנהעצ עכילטע טכאמ רעײז ןופ ןעגאזבא
 דנאנידרעפ ראצ רעשיראגלוב רעד ךיוא ,ץיפש רעד ןיא םלעהליװ רעזײק
 ןעבאה ןעלעיפשײב עניוזא וצ .ןיטנאטםנאק גינעק רעשיכירג רעד ןוא
 רעבא ,טײהשנעמ יד טנהעװעגוצ ןא גנאל ןופ ןיוש רעשרעה עבילטלעװ
 ןײז ןופ ןעגאזבא ןײלא ךיז לאז ״דיא רעטוג״ א ,יבר רעשידיםח א זא
 ־נײא ןוא טפאשרעה ,גגוקריװ רעד טימ טפאש׳יבר רעד ןופ ,״ןהארט״
 רעד ןיא .ךאז עכילנהעװעגרעסיוא ןא זיא סאד — ,טיג יז םאװ ,טפנוק
 .לאמ גיצנײא ןײא זיולב ןעפארטעג םניוזא טאה עטכישעג רעשידיםח
 םע זיא ןעמוקעגראפ ןוא ,קירוצ גיצכעז רהאי א טימ סאד זיא ןהעשעג
 ־יד״ רעשיאײבר רעטםדנעטײדעב רעד ןופ רעהעטשראפ א טימ דארג
 א ןעפורעגםיורא ןאד טאה ךאז יד .רערוגאדאס רעד ןופ — ״עיטםאנ
 ־ור ןוא עיצילאג ,ןעליופ ,דנאלסור ןיא ןעדיא ןעשיװצ רעדורעג סיורג

 .עינעמ
 רעד ןעװעג זיא ״עיטסאניד״ רערוגאדאס רעד ןופ רעדגירג רעד
 ןעריובעג .(ןאמדירפ) רענישזור לארשי יבר רעשידיםח רעטםואװעב רהעז
 רעטאפ ןײז ואװ ,(עיגרעבוג רעװעיק) ץשיבערגאפ ןיא 1797 רהאי ןיא
 ןא ןעװעג רע זיא ,טפאש׳יבר טעװארפעג ״קידצ״ םלא טאה םולש ׳ר
 רעגלאפכאנ ןעטמהירעב םעד ,רעשטירעשזעמ רעב ׳ר ןופ לעקינײא־רוא
 ־עב רעשידיסח רעד ןופ רעפאשעב םעד ,בוט םש לעב לארשי ׳ר ןופ
 ■׳קידצ ןעטסכעה םוצ טרעהעעא רע טאה דצ ם׳רעטומ ןופ ךיוא . גנוגעװ
 ןיוש .רעליבאנרעשט םוחנ ׳ר ןעװעג זיא עדײז־רעטלע ןײז :םוחי ןעש
 ;ןעטײקגיהעפ עסיורג ןעזיװעגסיורא לארשי ׳ר טאה טײהדגיק ןײז ןיא

 םעד ןעראװעג לגלוגמ זיא םהיא ןיא זא ,ןעלהעצרעד סעדנעגעל עשידיםח
 רעשידיסח רעד ןופ רעגעלדגורג רעד זא ןוא ,המשנ ם׳בוט םש לעב
 ־כאנ ,רהאי ןהעצכעז וצ ןיוש .טגאזעגסיואראפ ןײלא םאד טאה ערהעל
 ׳ר ,רעדורב רערעטלע ןײז ןעבראטשעג גיטײצהירפ זיא סע יװ םעד
 טײצ עצרוק א .טפאש׳יבר יד ןעמונעגרעביא לארשי ׳ר טאה ,םהרבא
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 —״בוג רעװעיק ,ןישזור לעטדעטש ם׳ניא טצעזעב ךיז רע טאה ךאנרעד
 רעכלעװ /׳רענישזור רעד״ :רענײז ןעמאנ רעד ךיז טמהענ ןענאד ןופ
 רע /׳ןאמדירפ״ עילימאפ עכילקריװ ןײז רעדײא ,טםואװעב רהעמ זיא
 ןוא רערהיפנא עשידיםח עטםרעלופאפ יד ןופ רענײא ןעראװעג דלאב זיא
 ףיוא גנוקריװ ןײז ןוא ״קידצ״ םעד ןופ גנוטײדעב יד ןעביוהעג טאה
 לארשי ׳ר םאװ /׳הרות״ רעד ןיא .םהיא ראפ טינ רענײק יװ ,ךיוה אזא
 ־נירפ רעד טמהענראפ ,םידיםח ענײז ראפ ןעגאז ,יבר רעדעי יװ ,טגעלפ
 רעלטימרעפ רעד זיא ״קידצ״ רעד .טרא־טפיוה םעד ״םזיקידצ״ ןופ פיצ

 םעד ןעשיװצ ,רעטשרעטנוא רעד ןוא טלעװ רעטשרעביוא רעד ןעשיװצ
 ״ס׳קידצ״ םעד זיולב טיג זיא גילײה .ןעשנעמ ןע׳טושפ םעד ןוא ארוב
 םעד ךרוד טרעטײלעג זיא רע םיראװ ,רעפרעק ןײז ךיוא ראנ ,המשנ
 ןעביוהעג יא דיסח רעכילנהעװעג רעד טרעװ ״קידצ״ םעד ךרוד .טסײג
 גיליװטוג רימ טעװ רהיא ביוא״ .טקילגעב יא ,הגרדמ רערעכעה א וצ
 ןא ךיא לעװ — ,רעגנעהנא ענײז טנרעלעג לארשי ׳ר טאה — ,ןעגלאפ
 ־יװ ןוא ...״!רענעי ןיא ןוא טלעװ ר ע ד ןיא ןעםעגרעפ טינ ךײא

 ןוא טקילגעב ״קידצ״ םעד ךרוד טרעװ שנעמ רעכילנהעװעג רעד דלאב
 /׳תונױדפ״ ןוא תונתמ ןעגנײרב גיביגײרפ םהיא רע זומ ,ןעביוהרעד
 יד ןיא טכיװעג ״ם׳קידצ״ םעד ןערעדנימרעפ גראז ןוא רעיורט םיראװ
 רהעמ םאװ ,ףיוא ךיז טרהיפ רע רעכײר סאװ .ןערעפם עטשרעביוא
 רעד ײב רע טגאמרעפ גנוטײדעב רהעמ ץלא ,טאה רע האנה ןוא הור
 ענײז ראפ ןעקריװסיוא םטוג רהעמ ץלא ןאק ןוא ,טלעװ רעשלעמיה

 .רעגנעהנא
 ןערעכעה א ןופ ״קידצ״ א ףיוא יװ טקוקעג ךיז ףיוא טאה ןײלא רע

 ןוא ,טײצ ןײז ןיא ןעװעג ןענײז םאװ ,םײבר ערעדנא יד רעדײא ,גנאר
 ןעצגאג םעד ןופ רערהיפ ןעגיטםײג םעד ראפ טכארטעב ךיז טאה רע
 םע ואװ״ .םידיםח עפורג רעסיװעג א ןופ זיולב טשינ ,םלוע ןעשידיםח
 יוזא — ,״רעגײמ אליממ רע זיא ,דיא רעכילרהע ןא רונ ךיז טניפעג

 ענעבירשעגראפ יד טיהעגבא טינ טאה רענישזור רעד .ןעגאז רע טגעלפ
 ללפתמ טגעלפ רע .בירעמ ןוא החנמ ,תירחש ןענװאד וצ ףיוא ןעדנוטש
 טרעלקרע םע טאה רע ןוא ,גיטיונ ראפ ןענופעג טאה רע ןעװ ,ןאד ןײז
 ףיוא טמהענ רע ןעװ ,ןעדנוטש עסיװעג טמיטשעב רעזײק רעד״ :יוזא
 ענעי ראפ .םינינע ערעײז בעילוצ םהיא וצ ןעמוק םאװ ,ןעראטםינימ יד
 ןײק זיא ,םינינע עכילרעזײק יד בעילוצ םהיא וצ ןעמוק עכלעװ ,רעבא
 ןעמוק ןעמ ןאק םינינע עכילרעזײק ןעגעװ .אטשיג טײצ עטמיטשעב
 ןעטלעז טינ טגעלפ רע :רהעמ ךאנ ״!העש רעדעי ןיא רעזײק םוצ
 ,ןעגנוקרעמעב עגידנעהעג־טײװ ןוא רעטרעװ עגיטײדײװצ ןעפראװנײרא
 סרעדנוזעב א ראג טמהענרעפ רע זא ,שינערעהוצנא ןעבעגעג ןעבאה םאװ
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 ־געמ ןאראפ״ /׳ןעראטםינימ״ םנעטשרעביוא םעד ןעשיװצ הגרדמ עכיוה
 א ךיא ןיב סאװ טימ :ןעגערפ םאװ — ,טגאזעג רע טאה — ,ןעש
 /׳דיא רעטוג״ ןייק טינ ךיא ןיב ,גידנעגאז תמא םעד ? ״דיא רעטוג״
 םעד רונ ןעםיוא ןיב ךיא ןוא ,טרא ןײמ םײװ ךיא ,טשינראג ןיב ךיא
 רע ןעװ יװ ,ענעגײא םאד םע זיא ,רימ ןעגעג טדער םע רעװ רונ .תמא
 רעד ףיוא יא ןערעװ טצראװשרעפ טעװ רע .טאג ןעגעג טדערעג טלאװ

 .״טלעװ רענעי ףיוא יא ,טלעװ
 ,טינ טרהאפ רע םאװראפ ,טגערפעג לאמנײא םהיא ײב טאה ןעמ
 טאה ? לארשי־ץרא וייק ,םײבר ערעדנא ןוא רעקםבעטיװ לעדנעמ ׳ר יװ
 ,לארשי־ץרא ןײק ןעמוק לאז ךיא ןעװ״ :טרעפטנעעג ףיורעד רע

 ןהא ןעמוקעג רעהא וטזיב םיפע םאװראפ :טגערפעג רימ ןעמ טלאװ
 ןעװ ,ןעבעגעג ךיוא רע טאה קנואװ ןימ אזא ״?ןעדיא ענייד
 ״םיקידצ״ ערעדנא עלא יד םאװראפ :טגערפעג לאמא םהיא ײב טאה ןעמ
 טגאז ,טגײװש רעבא רע ,תולג ןופ ףום םעד ןעגעװ ,״ץק״ ןעגעװ ןעדײר
 ־רעפ וצ ןעבעגעג םע רענישזור רעד טאה ? םעד חכמ טינ טראװ ןײק
 א ףיוא ףיונוצ ךיז ןערהאפ םיגתוחמ ןעװ״ :לשמ אזא טימ ןהעטש
 ,ןעדײר ןעלאז םינתוחמ יד זא ,גהנמ רעד זיא ,רעדניק ערעײז ןופ הנותח
 םעד ןופ עטםגידרעײפ יד ןוא ...״ןעגײװש לאז ןײלא ןתח רעד ןוא
 טאה ןאזרעפ ןײז ןיא זא ,טביולגעג עקאט ןעבאה םידיסח ם׳רענישתר
 הלגתנ ,טקעלפטנע טינ זיא רע רונ ,חישמ רעד ןרעפרעקרעפ טלאזעג ךיז

 .טנעידרעפ טינ םע טאה רוד רעגיטלאמעד רעד ליױו ,ןעראװעג
 יד ןעשיװצ טרא רעדנוזעב א ןעמונרעפ טאה רעגישחר לארשי ׳ר
 עסיורג יד טגאמרעפ טינ דארג ןעטסעדנימ ןיא וליפא טאה רע .םײבר
 רעשיװטיל רעד ןופ רעדנירג רעד) רעידאל ןמלז־רואינש ׳ר ןופ תודמול
 ־רעפ וצ טײקגיהעפ עכילנהעװעגנוא ןײז ,(תודיםח ןיא גגוטכיר־״דבח״
 ־כעז וצ ןיוש .ןעגנוטכארטעב עשיפאזאליפ ןוא תוריקח ןיא ךיז ןעפעיט
 ־רעד טנאקעג טינ לארשי ׳ר טאה ,״דיא רעטוג״ א ןעראװעג רהאי ןהעצ
 סאד ,טדערעג םהיא ףיוא ןעבאה רענגעג ענײז ןוא ,תודמול וצ ןעכײרג
 ־ײמ ,ןעגאז רע טגעלפ — ,םיקידצ עגיטנײה״ .ןדמל רעפאגק א זיא רע
 ־רעל ןיא עגילאמא יד טימ ןעכײלג טינ ךיז ןענאק — ,ןײלא ךיז גידגענ
 תודום יד ןעפא ײז ראפ ןענײז רעבא ךאד ןוא .טכאנ ןוא גאט הרות ןענ
 תמאב יוזא יװ ,רעגגעהנא ערעײז ןענרעל ןענאק ײז ןוא ,הרות רעד ןופ
 יד ןעװעג רעגישזור םעד זיא דמערפ ״!ןעטשרעביוא םעד ןענעיד וצ
 ־נהעװעגרעםיוא ןײז ,רעצעראק םחנפ ׳ר ןופ טײקנעדײשעב עגידריװקרעמ
 ןיא ןעבעל ,דובכ ןופ ןעפיול ןײז ,טײקכילגנעגוצ ןוא טײקטושפ עכיל
 עדעי האנש תילכת ןעבאה טגײפ ןײז ,טשינראג טימ ןעמוקבא ,תוקחד
 יד ךיז ןיא טאהעג טינ לארשי ׳ר טאה ךיוא .תולדג ןוא ײרעמהירעב
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 ןײז ,רעװעשטידרעב קחצי־יול ׳ר ןופ טײקכילמיטסקלאפ עבילרעדנואװ
 ןערעיורט ןוא ןעגראז גידנעטש ןײז ,ללכ ןעשידיא םוצ עבעיל עגידרעײפ
 ןעגעלעג זיא חכ ם׳רענישזור םעד .ןעדײל ןוא תורצ עשידיא יד ןעגעװ
 ־עג םהיא ײב זיא ץלא .דנאטשרעפ םענעקורט ןיא רונ ,להיפעג ןיא טינ
 ױזא יװ ,ןעגעװ ערעדנא טםואװעג טאה רע ןוא ,טנעכערעב יונעג ןעװ
 ־ופאפ עכילטנעדרארעסיוא ןא ןעפאשעב ךיז ןוא םלוע םעד ןעמהענ וצ

 ,טעטיראל
 ןוא ןעטגראזרעפ ,ןע׳טושפ םעד ףיוא זא ,ראלק ןעװעג זיא םהיא
 ־ילער ערעװש־וצ א ןעפראװפיורא טינ ןעמ ראט ןעדיא ןעטעװאהרעפ
 — ,ןעגאז רענישזור רעד טגעלפ — ,ןעטײצ עגיטנײה״ .טםאל עזעיג
 אזא רע טאה ,ןיליפת ןוא תילט טימ ןײרא להוש ןיא טהעג דיא א ןעװ
 רעד .״רעשטירעשזעמ רעב ׳ר יװ ןוא בוט םש לעב רעד יװ ,עדרעװ
 ־אבעג עטםגיטכיװ יד ןעליפרע ן׳טימ ןײז אצױ געמ דיא רעכילנהעװעג
 ,תוליפת ענײז ףיוא ךיז טזאלרעפ ןוא ן׳יבר םעד ןיא טביולג רע ביוא ,ןעט
 ־שנעמ רעד ןופ רענעק ,גאלאכיספ רעםיורג א .תוצע ןוא ןעגנורהעלעב
 אזא טינ טכאמ ךאז ןײק זא ,טםואװעג טוג לארשי ׳ר טאה ,רוטאנ רעכיל
 רע .ץנאלג ,םוםקול יװ ,םלוע ןעדנעםיװנוא ןע׳טושפ םעד ףיוא קורדנײא
 ־על רעצנאג ןײז ןוא ,ץאלאפ ןעטכע ןא טיובעגםיוא ןישזור ןיא ךיז טאה
 טלעמיװעג טאה זיוה ןײז .רעשיטאנגאמ א ןעװעג זיא רעגײטש םנעב
 רעמזעלק עילעפאק עגעגײא ןא טאהעג טאה רע ,רענעיד ענעדישרעפ טימ
 ןוא םעטעראק עכײר טימ לופ ןעװעג ןענײז ןעלאטש יד .רעגניז ןוא
 .ףיוה ןעכילגינעק א ןא טנהאמרעד טאה רהיפפיוא רעד .דרעפ ערעײט
 טאה ךאז עדעי ןוא ,טונימ רעד וצ טנעדרארעפ ,דנעצנעלג ןעװעג זיא ץלא
 ־עדנואװעב ,גנורהערעפ ןעפורסיורא ,ןערינאפמיא וצ קעװצ םעד טאהעג
 ,שטאק ןעגיטכערפ א ןיא ןערהאפםיורא טגעלפ רענישזור רעד .גנור
 ,דרעפ עטנעכײצעגםיוא רעיפ טימ טנאפשעג ,ךעלטנעה ענרעבליז טימ
 ךיז רע טאה טעדײלקעג .עטיװם רעםיורג א טימ טלעגנירעגמורא ןוא
 ־עגסיואראפ ןעװעג םהיא ײב זיא ךאז עדעי .םידגב ערעײט ,עכײר ןיא
 עכילגינעק ךילנהעװעג יװ .טנעכערעב ןוא ןעגיואװעגבא רעהירפא ,ןהעז
 ־עג .םלוע ןע׳טושפ ן׳ראפ ךילגנעגוצ ןעװעג טינ רע זיא ,ןענאזרעפ
 ,סנעטײװ רעד ןופ רונ ןהעז וצ םהיא ןײז הכוז ןעגעלפ םידיסח עכילנהעװ
 ךיז ײב רפס א ײב טציז רע יװ ,ריהט רעטגעפעעגרעדנאנופ רעד ךרוד
 עקפיפ רערעײט א טימ ,רעטעדײלקעג ךײר א לאז ןעטרהיצעגסיוא ןיא
 ראפ .טראװ סעדעי ןעגיואװעג ,טדערעג גינעװ טאה רע .ליומ ןיא

 ײב .ןעקנורטעג טינ ןוא ןעסעגעג טינ רע טאה ןעגיוא יד ןיא ןעשנעמ
 ־עגוצ רעגניפ ץיפש א טימ רונ ךיז רע טאה תודועס עכילטפאשנײמעג
 ןעפאכוצ דלאב ןעגעלפ םידיםח יד ןוא ,םוכ רעדא רעלעט םוצ טרהיר
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 ־עב ןײז טימ טגילײהעב טאה רע םאװ ,קגערטעג יד טימ םילכאמ יד
 . . . גנורהיר

 ,רעגנעהנא עגילהעצנוא ןעפאשעב םהיא טאה רענײז גגאג רעד טא
 רעדנעזיוט .ןעבעל ןוא בײל טימ ןעבעגעגרעביא ןעװעג םהיא ןענײז םאװ
 רעגישזור םוצ ןערהאפ עיצילאג ןוא ןעליופ ,ןילאװ ןופ ןעגעלפ םידיםח
 ־נא ם׳לארשי ׳ר ןעשיװצ .״תונױדפ״ ן׳יבר םעד ןעגנײרב ןוא ״ףיוה״
 רעטסואװעב רעד ,לשמל) םירחוס עכײר ךם א ךיוא ןעװעג ןענײז רעגנעה
 ־עגבא םהיא ןעבאה ײז ןוא ,(ןירעפלאה לארשי ריקגאב רעװעשטידרעב
 ײז זא ,לעיפשײב םוצ ,טלהעצרעד ןעמ .תונתמ ןוא דלעג טימ ןעטאש
 רעד .הרונמ עגעדלאג א ןוא שיט םענרעבליז א ןעקנאשעג םהיא ןעבאה
 ־גיהעפ עשיראטאזיגאגרא עסיורג ךיוא טגאמרעפ ךײלגוצ טאה רענישזור
 ־סיד ,םידיםח ענײז ןעגינײא וצ טסעפ ןענאטשרעפ טוג טאה ןוא ןעטײק
 שנעמ א .טײקמאזכראהעג רעגנערטש ןיא ײז ןעטלאה ןוא ןערינילפיצ
 ןעבעג םידיםח עגײז רע טגעלפ ,דנאטשרעפ ןעשיטקארפ ,ןעראלק א טימ
 ענעדישרעפ ןוא ןעטײהנעגעלעגנא עכילטפעשעג ןעגעװ תוצע עטכער
 ךיז יװ ןוא ןעדײר וצ ןערעדעי טימ יװ ,טםואװעג טאה רע .םיכוסכס
 לאמטפא ךיז ןעגעלפ םיצירפ עשיליופ וליפא .ןעטלאה וצ ןערעדעי טימ
 טאה טײקכילנעזרעפ ןוא רהיפפיוא ןײז .תוצע ךאנ ןעדנעװ םהיא וצ
 ןעבאה סאװ ,ןעטםירק ףיוא ךיוא קורדנײא ןעקראטש א טכאמעג ללכב
 ־ײב םוצ ,יוזא .ןענעקעב וצ םהיא טימ ךיז טײהגעגעלעג יד טאהעג
 1821 רהאי ןיא טאה רעכלעװ ,רעהאמ .ב ראםעפארפ טבײרש ,לעיפש
 א יװ ןהעזעגסיוא טאה זיוה ןײז״ זא ,ן׳לארשי ׳ר ןישזור ןיא טכוזעב
 .״םוםקול ןעטםערג ן׳טימ טרילבעמ ןעװעג זיא ןוא גנוניואװ עכילטשריפ
 לאשראמדלעפ םעד טםיװרעד ןישזור ןיא רע טאה ,טלהעצרעד רע יװ
 ןעגעג גנוטכא לעיפ ןעזיװעגםיורא טאה רענעי ןוא ,ןײטשנעגטיװ טשריפ
 ־ײא ןיא ץאלאפ םענײפ א ןעקנעש וצ םהיא טגעלעגראפ ןוא ן׳לארשי ׳ר
 ־ירא ןיהא לאז ״קידצ״ רעד ביוא ,ךעלטדעטש עגיאײברעד ענײז ןופ םענ
 ײברעד זיא ןײטשגעגטיװ טשריפ זא ,ךיז טהעטשרעפ םע) .ןערהאפרעב
 ךיז לאז רענישזור רעד ןעװ םיראװ ;ןעצוג םענעגײא ןײז ןעװעג ןעסיוא
 א טאהעג רענעי טלאװ ,לעטדעטש ם׳טשריפ םעד ןיא טצעזעב ןעבאה
 םוצ ןערהאפ ןעגעלפ םאװ ,םידיסח עגילהעצגוא יד ןופ טפגוקנײא עםיורג
 ,רעהאמ .פארפ רעטײװ טבײרש — ,(רענישזור רעד .ה .ד) רע״ .(ן׳יבר
 ־בא םהיא טרעװ םאװ ,דובכ ןעצגאג םעד־טא ךילקריװ טנעידרעפ״ —
 ־רעפ רע רעבא ,ןעשינעטנעק עכילטלעװ ןײק טינ טאה רע .ןעבעגעג
 ־רעפ ,ןערעװש א ראפ סאװ .דנאטשרעפ ןעכילריטאג ןעפראש א טגאמ
 טמהענעב ,ןעלעטשראפ טיג םהיא לאז ןעמ ןינע ןעלעקנוט ןוא ןעטלעקיװ
 ןוא ,לכש ןעדנעגנירד־ףעיט ןוא קוק ןעפראש ןײז טימ ךײלג םהיא רע
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 ךיוא טכאמ קורדנײא ןעמהענעגנא ןא .ראלק םאקלאפ ךאז יד טכאמ רע
 .״לעדײא ןוא ןעש זיא סאװ ,ןהעזסיוא ןײז

 ןעשיװצ וליפא רערהערעפ עםיורג טאהעג טאה רענישזור לארשי ׳ר
 ־כײר וצ גנובערטש ןײז ףיוא ןעזיװעגנא ןעבאה ערעדנא זא .םײבר יד
 טינ ןעםיוא ײברעד זיא רע םאד ,ןערעלקרע ײז ןעגעלפ ,םוםקול ןוא טײק
 .ןעמאנ םנעטשרעביוא םעד ןפוא אזא ףיוא ןעמהיר וצ רונ ,האנה ןײז
 טרעװ שרדמ ןיא״ :טגאזעג לאמא טאה ״יבר רעטפא״ רעטםואװעב רעד
 ןעציז תובא יד ןעבענ ןדע־ןג ןיא טעװ ןעטײצ ם׳חישמ ןיא זא ,טגאזעג
 .הרות ןענרעל ןיא ןעפעיטרעפ ןעבעל םײב טינ ךיז טגעלפ םאװ ,שנעמ א
 ,םהיא ןעניז ןיא טאהעג םע טאה שרדמ רעד זא ,דראב ןײמ ײב רעװש ךיא
 רענגעג טגאמרעפ ךיוא טאה לארשי ׳ר רעבא ״!קידצ רענישזור םעד
 ־עב ןײלא רע םאד ,ןעטלאהעב טינ טאה רע זא טרפב ,םײבר יד ןעשיװצ
 אנקמ טושפ םהיא ןעבאה ענײא יד .ןעמעלא ײז ראפ רעכעה ךיז טכארט
 ןופ םהיא טאה ןעמ םאװ ,״תונױדפ״ עסיורג יד ,טײקכײר ןײז ןעװעג
 ןעגעג טכארבעגפיוא תמאב ןעװעג ןענײז ערעדנא יד .ןעגארטעג םוטעמוא
 ם׳רענישזור םײב טשרעהעג טאה םאװ ,סוסקול ןעכילנהעװעגנוא םעד
 ־פיוא ןעשיטארקאטםירא וצ ,״ןעשידיא־טשינ״ םעד ןעגעג ןוא ,״ףיוה״
 םעד ןא טנהאמרעד טאה םאװ ,החפשמ רענישזור רעצנאג רעד ןופ רהיפ
 טגעלפ ןעמ ןעכלעװ טימ ,דובכ רעד רעבא .רעגײטש־סנעבעל ןעשיצירפ
 םוחי ןײז ןוא ,טלעװ רעשידיםח רעד ןיא ןעטלאהרעפ רענישזור םוצ ךיז
 .ןעגײװש טזומעג ןעבאה רענגעג ענײז םאד ,סיורג יוזא ןעװעג ןענײז
 רעד ,יכדרמ יבר רעליבאנרעשט רעד רונ ןעװעג ןירעד זיא םהאנסיוא ןא
 טאה טקריװעג .םיקידצ ״עיטםאניד״ רעליבאנרעשט רעד ןופ רעדנירג
 יװ רעגינעװ טיג טאה ןוא ,.בוג רעװעיק ןיא ,דגעגעג רעבלעזרעד ןיא רע
 םאד .רהיפפיוא ןעכײר א וצ ןוא ״תוגױדפ״ וצ טבערטשעג לארשי ׳ר
 םעד ,״ןעפיוה״ עדײב יד ןעשיװצ ףמאק םעגעפא ןא וצ טכארבעג טאה
 ןיא ןעװעג ןענײז ײז שטאכ — ,רעליבאנרעשט םעד ןוא רענישזור
 ־נעטש ךיז ןעבאה םידיסח רעליבאנרעשט ןוא רנישזור .טפאש׳הבורק
 ־עלשעג וצ ןהעגרעד טגעלפ סע .טשטאפעג ,ןעסירעג ,טגעירקעג גיד
 ־רעשט א טפאכעג ואװ־ץיגרע רענישזור יד ןעבאה .ןעלהוש יד ןיא ןעג
 ־עג ,רעגײב יד ןעכארבעג םהיא ןעמ טאה ,(טרעקרעפ רעדא) רעליבאנ
 יד ןעגעיז גידנעטש טעמכ ןעגעלפ ןעײרעגעלשעג־ןעסאמ ײב .ןעםימש

 .להאצ ןיא רעםערג ןעװעג ןעגײז ײז לײװ ,רענישזור
 ־נוא םיורג א ןהעשעג רענישזור לארשי ׳ר טימ זיא 1836 רהאי ןיא

 םאװ ,עטכישעג רעגיטולב רעטםואװעב רעד טימ גנאהגעמאזוצ ןיא ,קילג
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 רעילאדאפ) דזעיוא רעצישוא ןיא .(ג ןעילאדאפ ןיא ןעמוקעגראפ ןאד זיא
 ,ןאמסקאװ לאומש ןוא ןאמםקא קחצי :ןעדיא יױוצ טבעלעג ןעבאה (.בוג
 ־ײלק טימ טײצ עטשרע יד — תוריםמ טימ ןעמהעגרעפ ךיז ןעגעלפ סאװ
 ערעײז רעביא .ערעגיטכיװ טימ רעבא ךאנרעד ,עדנעטײדעבנוא ,עג
 .רהאפעג רעטםערג ןיא ןעגאטשעג תוליהק עשידיא עלעיפ ןעגײז תוריםמ
 ףיוא ןעבילקעגפיונוצ תוליהק ענעדישרעפ ןופ רעהעטשראפ ךיז ןעבאה
 יד טימ ףום א ןעכאמ וצ ןעראװעג ןעםאלשעב זיא םע ןוא ,גנוטארעב א
 םאװ ,רענישזור לארשי ׳ר זא ,הרבם א זיא םע .ןעפרואװסױא עדײב
 ,(דזעיוא רעצישוא) םױלאק לעטדעטש םעד ןיא ןעװעג ןאד דארג זיא
 םירםומ עדײב יד ןעמ טאה .םולשעב םעד ףיוא םכםה ןײז ןעבעגעג טאה
 ־עג ןעבאה טיג ךיז לאז סע ןעװ ,טאלג בארא טלאװ ךאז יד .טיוטעג
 טאה ןעמ .דום םעד טקעדעגפיוא טאה סאװ ,רסומ רעטירד א ןענופ
 ־אגוד לעטדעטש ןופ בר םעד ײז ןעשיװצ ,ןעדיא טרעדנוה א טריטסערא
 טצעזעגגײרא זיא 1836 רעבמעטפעם ןיא .ךאברעװא לאכימ ׳ר ,ץעװעי

 .רענישזור לארשי ׳ר ךיוא עמרוט ןיא ןעראװעג
 .טלעװ עשידיםח עצנאג יד טרעדורעגפיוא טאה טםערא ס׳לארשי ׳ר
 םהיא ידכ ,ןעלטימ עכילגעמ עלא טדגעװעגנא ןעבאה םידיםח עכײר עגײז
 ־עג םהיא רעביא זיא םאװ ,רהאפעג רעכילקערש רעד ןופ ןעװעטאר וצ

 ־םיוא רעד ײב ,טרא ן׳פיוא יא טײבראעג שיגרענע ןעבאה ײז .ןעגנאה
 סע .רעבירא ךאנרעד זיא ךאז יד ןיהואװ ,גרוברעטעפ ןיא יא ,גנושראפ
 רענישזור רעד םאװ ,ןעטפאשטנאקעב יד ןעראװעג טצונעגסיוא ןענײז
 .םיצירפ עטלעטשעג־ךיוה ןוא עכײר עשינכש יד ןעשיװצ טאהעג טאה
 םעד ןופ ןעדנעװאוצבא ידכ ,ןאהטעג ץלא ןעבאה עטגאלקעגנא יד ךיוא
 עצנאג יד ןעבאה ײז ןוא ,טהארדעג םהיא טאה סאװ ,רהאפעג יד ן׳יבר

 .ןײלא ךיז ףיוא רונ ןעמונעג דלוש
 ־יא ןעדיא גיצכא 1837 רהאי ןיא ןעגײז ,להעפעב ם׳יאלאקינ טיול
 רעד .ץעװעיאנוד ןיא טכירעג ןעשירעטילימ םוצ ןעראװעג ןעבעגעגרעב
 לײטרוא רעד .רהאי ןעבלאהטירד עצנאג ןעגיוצעג ךיז טאה םעצארפ
 -׳רעפ ןענײז ןעשנעמ רעגילדנהעצ .םאזיורג ךילגהעװעגנוא ןעװעג זיא
 ן׳כרוד ןעבײרט״) ״םנעטורציפש״ טימ עגראטאק ףיוא ןעראװעג טפשמ
 ־יוש רעד תעב טרא ן׳פיוא ןעבראטשעג ןענײז עטםײמ יד ןוא ,(״יארטם
 ןעבאה ,רענישזור לארשי ׳ר טגגאלעבא םאװ .עיצוקעזקע רעכילרעד
 ־רע טאהעג ןעװעטארוצסיורא םהיא ןעגנוהימעב עגיטראנעדישרעפ יד
 טײרפעב ןוא גידלושגוא ראפ ןענופעגנײא םהיא טאה טכירעג סאד .גלאפ

 השעמי״ לעקיטרא םעד ןיא העז דאזיפע םעד ןופ ןעטײהלעצעיא יד (ג
 ♦דנאב ןעטירד ןיא /׳ץישוא
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 טכיזפיוא רעטבוא םהיא טלעטשעג רונ ,טײקכילטראװטנארעפ עדעי ןופ
 .ײצילאפ רענישזור רעד ןופ

 טרהעקעגמוא ךיז טאה ןוא עמרוט ןופ םיורא ךילדנע זיא לארשי ׳ר
 גנערטש םהיא ףיוא טאה ײצילאפ עגיטראד יד רעבא .ןישזור ןײק קירוצ
 ״רעהא ןעמוק וצ ןעװעג רעװש זיא םידיםה ענײז ראפ .ןעבעגעג גנוטכא
 .רעכיז טינ ללכב זיא דנאלסור ןיא עגאל ןײז זא ,ןעטלאהעג טאה רע ןוא
 ־עב וצ ןעבעגעגנײא םהיא ךיז טאה אד .װענישיק ןײק קעװא רע זיא
 ענײז טימ םענײאניא זיא רע ןוא ,טראפםאפ ןעשידנעלםיוא ןא ןעמוק
 טימ יורפ ןײז .(עינעמור ןיא) יםאי ןײק ןערהאפעגקעװא םיאבג ײװצ
 ןאק ןעמ יװ .װענישיק ןיא ,דנאלסור ןיא ןעבילבעג ןענײז רעדניק יד
 ־נערברעפ יד — םיאנוש ם׳רענישזור םעד ןעשיװצ ךיז ןעבאה ,ןענעכער
 ־עגנא ןעבאה םאװ ,עכלעזא ןענופעג — רערעלקפיוא־״םיליכשמ״ עט
 עשידיא יד ףיוא גנוקריװ עכילדעש ןײז גנוריגער רעשיםור רעד ןעזיװ'

 ם׳נופ גנונדרארעפ א ןעמוקעגנא זיא װענישיק ןײק .ןעםאמ־םקלאפ
 ענײא ןיא ן׳לארשי ׳ר ןעקישםיורא ןעגעװ ראטאנרעבוג־לארענעג רעװעיק
 ןעמ — ,טינ טכערניואװ ןײק ןעבאה ןעדיא ואװ ,טדעטש עשיםור יד ןופ
 ־לעפעב רעשידיא רעד ןופ ןרעדנוזבא םהיא טלאװעג ןפוא אזא ףיוא טאה
 ןיוש טאה גנונדרארעפ יד יװ יוזא .ךילדעשנוא ראפ ןעכאמ ןוא גנורעק
 ־אנרעבוג רעגיטראד רעד טאה ,װענישיק ןיא טסיװרעד טינ ן׳לארשי ׳ר
 םהיא לאז יז ,עיצארטסיגימדא רעשינעמור רעד ןופ טרעדאפעג ראט
 װענישיק ןיא החפשמ ם׳לארשי ׳ר .ן׳יבר םענעפאלטנא םעד ןעבעגםיורא
 ראטאנרעבוג רעד .ןעגנוקירדעב עסיורג ןעגאטשעגםיוא םהיא ןופ זיא
 םוצ ףירב א ןעבײרשוצנא ןהוז ס׳רענישזור םעד ןעגנואװצעג וליפא טאה
 םעד טאה רע ןוא ,װענישיק ןײק ןערהעקמוא ףכית ךיז לאז רענעי ,רעטאפ
 יורפ ם׳לארשי ׳ר רעבא .חילש ןעלעיצעפם א ךרוד טקישעגבא ףירב
 ־וג רעד טאה ףירב םעד זא ,ןעםיװ וצ ןעבעגעג םהיא גיטײצכײלג טאה
 רענישזור רעד זיא ,סעקנושארטם עבראה ךרוד ןעמוקעבםיורא ראטאנרעב

 .ךײרטםע ןיא ןערהאפעגקעװא
 ואװ גידגעםיװ טינ ,טײהנעגעלרעפ םיורג ןיא ןעװעג זיא לארשי ׳ר
 וצ ןערעװ ןעבעגעגםיורא טינ לאז רע ,ךיז ןענעראװעב וצ יוזא יװ ןוא
 רוגאדאם לעטדעטש רעניװאקוב םעד ןופ רעמיטנעגײא רעד .דנאלסור
 (עיצילאג וצ טרעהעגגא טכיזניה רעוױטארטםינימדא ןיא ןאד טאה םאװ)
 םהיא ןעציש וצ גידגעכערפשרעפ ,אד ןעבעל וצ טגעלעגראפ םהיא טאה
 ־דעטש ןײז טעװ םעדכרוד זא ,ןענאטשרעפ טאה רע ;רהאפעג רעדעי ןופ
 רעגנעהגא רענאיצילאג יד .ןערעװ ןעביוהעג קראטש לעירעטאמ לעט
 םהיא ײז ןעבאה ,ן׳יבר ןעטמהירעב םעד ךיז וצ ןעגירק טראגעג ןעבאה
 גאלשראפ םעד ןעמונעגנא טאה לארשי ׳ר .טדערעגוצ םעד וצ קראטש
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 טאה טײצ עטשרע יד .רוגאדאם ןיא טצעזעב ךיז 1841 רהאי ןיא ןוא
 -ײרטסע רעד טימ ןעגנולדנאהרעטנוא טרהיפעג ךאנ גנוריגער עשיםור יד
 ץנאג ןעװעג טינ זיא עגאל ןײז ןוא ,םהיא ןעבעגםיורא ןעגעװ רעשיכ
 ןא ראפ ךיז ןעבײרשרעפ וצ ןעגנולעג רעבא םהיא זיא ךאנרעד .רעכיז
 ןעכיג ןיא .רהאפעג רעד ןופ םיורא זיא רע ןוא ,רעגריב ןעשיכײרטסע
 .רוגאדאם ןײק ןעבילקעגרעבירא ךיוא ךיז רעדניק יד טימ יורפ ןײז טאה
 ן׳לארשי ׳ר ראפ ךיז ןעבאה ןעגנורעדנאװ ןוא ןעדײל ערעװש יד ךאנ
 הימ לעיפ .ןערהאי עגיהור ןעביוהעגנא רעדיװ ץנעדיזער רעײנ ןײז ןיא
 ־אג יד ןעשיװצ ךיז ראפ ןעפאשעב וצ ףיוא ןעגעלקעװא טזומעג רע טאה
 ןעמונרעפ רעהירפ טאה רע םאװ ,עגאל עכיוה עבלעזיד םידיםח רענאיציל
 ־יראגלואװ יוזא ןעװעג טינ םזידיםח רעד זיא עיצילאג ןיא .ןישזור ןיא
 םײבר רענאיצילאג יד .ןעילאדאפ ןוא ןילאװ ןיא יװ ,טבערגרעפ ,טריז
 גירעפײא ךיז ןעגעלפ ײז ,םידמול עםיורג ךיוא ןעװעג םנעטםײמ ןענײז
 ,ןעבעל ןעדײשעב ,טושפ א טרהיפעג ןעבאה ןוא ןענרעל טימ ןעמהענרעפ
 ײז ןעשיװצ גנוטלאפש עפעיט ןײק /׳תונױדפ״ ךאג ךיז גידנעגאי טינ
 ־אנגאמ ןײז ןוא גנעג עכילטלעװ ס׳לארשי ׳ר .ןעװעג טינ זיא םינבר ןוא
 .תוקיפם ןעפורעגםיורא טײצ עטשרע יד אד ןעבאה רהיפפיוא רעשיט
 ־נוט טימ תודמול עגיצניװ ןײז ןעקעדרעפ טגעקעג טוג רעבא טאה רע
 ־רעפ טנעכײצעגםיוא טאה רע .םילשמ ןוא רעטרעװ עגיטײדײװצ ,עלעק
 ןעבאה ןעפלאהעגטימ ,ןעשגעמ טימ ןהעגוצמוא ךיז יוזא יװ ,ןענאטש
 ןעכיג ןיא ןוא ,ןעטײקגיהעפ עשיראטאזינאגרא עסיורג ענײז ךיוא םהיא
 ־יװצ רעגגעהגא ענעבעגעגרעביא עםאמ עםיורג א ןעפאשעג ךיז רע טאה
 םידיסח עגירעהירפ ענײז .עניװאקוב ןוא עיצילאג ןיא םידיסח יד ןעש
 ןופ ןערהאפ םהיא וצ ןעגעלפ ײז ,ײרט ןעבילברעפ ךיוא םהיא ןענײז
 טאה לארשי ׳ר .״תונױדפ״ ןוא תונתמ עכײר טימ עילאדאפ ןוא ןילאװ
 ,ץאלאפ ןערעסערג ןוא ןערענהעש א ךאנ רוגאדאם ןיא טיובעגםיוא ךיז
 ״ףיוה״ רערוגאדאס םעד ןופ רעגײטש־םגעבעל רעד .ןישזור ןיא לאמא יװ
 ם׳לארשי ׳ר .טײקכײר ןוא ץנאלג טימ לופ ,רעכילטשריפ א ןעװעג זיא
 ערעײז טימ ןוא סמעדײא ןוא רהינש יד טימ רעטכעט ײרד ןוא ןהיז םקעז
 ,ןעגיטכערפ םעד ןיא םהיא טימ םענײאניא טבעלעג עלא ןעבאה רעדניק
 ןופ רעדעילגטימ יװ ךיז ײז ןעבאה טרהיפעגפיוא ןוא ,ץאלאפ ןעמארעג
 טגלאפעג טאה גנולײװרעפ ןוא החמש ןײא .״עיטםאניד״ רעכילטשריפ א
 ךיז ןעבאה רהינש ןוא רעטכעט ס׳רערוגאדאס םעד .רערעדנא רעד ךאנ
 ־ײלק ,ןעצופ ךיז ןעגעלפ ײז ; דניה ערעײט ןוא דרעפ־טײר טרהיפרעפ
 א ןופ גנוטײלגעב רעד ןיא ןערהאפ ,עדאמ רעטצעל רעד ךאנ ,ךײר ןעד
 םרעטאעט ןעכוזעב אד ,טדעטש עםיורג ערעדנא ןיא ןוא ןעיװ ןײק עטיװפ

 .רעלעב ןוא



 גרובזגיג לואיט 106

 ,עמרוט ןיא ןענאטשעגסיוא זיא לארשי ׳ר סאװ ,םײוניע עגנאל יד
 ־יגער רעשיםור רעד ןופ ןעגנוגלאפרעפ יד בעילוצ גראז עסיורג יד ןוא
 טקנעבעג קראטש ךיוא טאה רע .דנוזעג ןײז טכאװשעגבא ןעבאה גנור
 ,ןעראװעג טלעגאװרעפ גידנעטש ףיוא זיא רע ןענאװ ןופ ,עניארקוא ךאנ
 ןערהאי עגנאל ןײק .רערהערעפ עסײה לעיפ יוזא טאהעג טאה רע ואװ ןוא
 1860 רהאי ןיא .ןעװעג טרעשעב טינ םהיא זיא םײה רעײנ רעד ןיא
 ־נעװ ,טגאזעג רע טאה טיוט ן׳ראפ .רוגאדאס ןיא ןעבראטשעג רע זיא
 זא ,ךאד טםײװ וד !םלוע לש ונובר״ :לעמיה םוצ קילב םעד גידנעד
 ןעבעל םעד ןופ האנה ןײק טאהעג טינ רהאה א ףיוא וליפא באה ךיא
 ןופ רענײא ,עזאפ עשיטאמארד א ןעװעג סע זיא יצ .״טלעװ רעד ףיוא
 בעיל יוזא גידנעטש טאה רע עכלעװ ,ןעטסעשז עלארטאעט ענעש ענעי
 ,ץכערק רעגיטכירפיוא ןא ןעװעג עקאט סאד זיא רשפא רעדא ?טאהעג
 ןײז ףיוא טכאעג טינ ,טאה םאװ ,םענײא ןופ ײרשעג־העװ גירעיורט א
 ?קילג ןופ להיפעג םאד טריפשעג טינ לאמנײק ,םוסקול ןוא םוטכײר
 םאװ ,ןעשנעמ א ןופ טםײג םעד ןעמהענעב ןאק רעװ ןוא ,סע טםײװ רעװ

 !ןעבעל םעד טימ ךיז טנעגעזעג
 ןײז ךיז ןעשיװצ טלײטוצ ןהיז יד ןעבאה טיוט ם׳לארשי ׳ר ךאנ

 .טפאשרעה
 ׳ר ,רערעטלע רעד ןעמונעגרעביא טאה רוגאדאם ןיא טפאש׳יבר יד
 ןיא יבר ןעראװעג השמ־דוד ׳ר זיא ,ןהיז ערעדנא יד ןופ .בקעי־םהרבא
 ׳ר ןוא ,(עיװאדלאמ) טשענאפעטם ןיא—םוחנ ׳ר ,(עיצילאג) װאקטראשט
 .(ץינערג רעשיכײרטםע־שיםור רעד ײב) ןיטאיםוה ןיא—אגרש־יכדרמ
 רעבא ,טגײװצרעפ ןפוא אזא ףיוא ךיז טאה ״עיטםאניד״ רערוגאדאם יד
 רהיא ןופ גנאג םעד ןעצעזוצטראפ טבערטשעג ןעבאה רעהעטשראפ ערהיא
 -׳ײבר ערעדנא ןעסקאװעגםיוא ןוא ןענאטשטנע ןענײז םע .רעדגירגעב
 ־עב .ןערירוקנאק ףראש טזומעג טאה ןעמ עכלעװ טימ ,״ןעפיוה״ עשיא
 ןיא רעגלאפכאנ ס׳לארשי ׳ר טנעכײצעגםיוא ןירעד ךיז טאה םרעדנוז

 ־עב וצ ףיוא הימ לעיפ טגעלעג טאה רע .בקעי־םהרבא ׳ר ,רוגאדאס
 ־ײרפשרעפ ןוא ״עיטםאניד״ רערוגאדאם רעד ןופ עיציזאפ יד ןעגיטםעפ
 רעכילטנעדרארעםיוא ,רערעדנוזעב רהיא ןעגעװ קנאדעג םעד ןעט
 ־עג טאה (השמ־דוד ׳ר רעדורב ןײז ךיוא יװ) רע .גנומיטשעב ,תוהילש
 ןאזרעפ ס׳לארשי ׳ר ןיא טקעלפטנע טינ ךיז טאה חישמ זא ,טגידערפ
 טינ דגיז בעילוצ םע טאה רוד רעגיטלאמעד רעד לײװ ,רעבירעד רונ
 ,רעדניק יד וצ רעבירא תוכז ןײז זיא טיוט ן׳כאג זא ןוא ,טנעידרעפ
 ערעדנא עלא ןעשיװצ טרא רעדנוזעב א םורעד ןעמהענרעפ עכלעװ
 וצ — זיא ״עיטםאניד״ רערוגאדאם רעד ןופ עבאגפיוא יד ;״םיקידצ״
 ןופ דום םעד טגאמרעפ יז ןוא ,ןעמוק ם׳חישמ ןײז ברקמ ,ןרעטגעהענרעד
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 ־כאנ טכוזעג ןעבאה ןהיז ס׳לארשי ׳ר .גנוזײלרעד רעד ןופ ,הלואג רעד
 סרעדנוזעב .רעטאפ רעײז ןופ גנעג עכילרעסױא יד ךיוא ןעגלאפוצ
 ״ףיוה״ ןײז ןוא ,בקעי־םהרבא ׳ר ןערהיפפיוא ךיז טגעלפ שיטאנגאמ ,ךײר
 ןוא םוםקול רעגינעװ טינ טימ טנעכײצעגסיוא ךיז טאה רוגאדאס ןיא

 ־ראפ יד ןעבאה ףמאק ןעבראה א .ןעטײצ ס׳לארשי ׳ר ןיא יװ ,ץגאלג
 ־רעשט רעד טימ טרהיפעג ״עיטסאניד״ רערוגאדאס רעד ןופ רעהעטש
 רהיא ןופ טיוט ן׳כאנ טגײװצרעפ קראטש ךיוא ךיז טאה םאװ ,רעליבאנ
 ,ןהיז ןעבעיז טזאלעגרעביא טאה רע :יכדרמ ׳ר ״קידצ״ םעד ,רעדנירג
 ײז ןוא ,טדעטש ענעדישרעפ ןיא םײבר םלא טצעזעב ךיז ןעבאה םאװ
 .רענישזור םעד ןופ םידיםח עגילאמא ךיז וצ ןעהיצרעבירא ןעכוז ןעגעלפ
 רערוגאדאס יד עכלעװ ףיוא ,ןעגײװצ ענעדישרעפ יד ןופ רעטערטרעפ יד
 גאט ןעגיטנײה ףיוא זיב ךאנ ןעװארפ ,טלײטוצ ךיז טאה ״עיטסאניד״

 .םידיסח להאצ עםיורג א ןעבאה ײז ןוא ןעדנעגעג לעיפ ןיא טפאש׳יבר
 טאהעג לארשי ׳ר טאה ,רעגלאפכאנ ענעפורעגנא־ןעביוא יד רעםיוא
 טצעזעב ךיז רע טאה טיוט ס׳רעטאם םעד ךאנ .רעב ׳ר — ןהוז א ךאג
 יד ןהעשעג זיא םהיא טימ .(עינעמור) װאעל ןיא יבר רעשידיסח םלא
 — טלעװ רעשידיא רעד ןיא םיראיל א ןעפאשעב טאה םאװ ,עטכישעג
 ןײז ןופ טגאזעגבא וױטארטסגאמעד רעטעפש טײצ א טימ ךיז טאה רע

 .טפאש׳יבר

.11 

 ־עגגא יד וצ טרעהעגגא טאה (ןאמדירפ) רעב ׳ר ,ןהוז ם׳לארשי ׳ר
 טאה רע .״עיטסאניד״ רערוגאדאס רעד ןופ רעהעטשראפ עטםנעהעז
 זיא רע .(עינעמור) װאעל ןיא טפאש׳יבר טעװארפעג טײצ עגנאל א
 ,םידיסח רענילאװ ןוא עשיגעמור ,רענאיצילאג יד ײב טכאעג ךיוה ןעװעג
 ־עב ׳ר״ ןעפור גגורהערעפ ןוא טפאשבעיל טימ םהיא ןעגעלפ עכלעװ
 א ןעגנאגעב קירוצ גיצכעז רהאי א טימ םע זיא רע דארג ןוא .״ױנור
 ײב דײרפ םיורג ,ענײא ײב רעמוק לעיפ ןעפורעגםיורא טאה סאװ ,ךאז
 ־יד״ רערוגאדאם רעד פאלק ןעשילאראמ ןעקראטש א ןעבעגעג ,ערעדנא
 רעגיטלאמעד רעד ןיא לעמוט ןעגיד׳ארומ א ןעפאשעב ןוא ״עיטסאנ
 ןאהטעגבא ןוא ,טפאש׳יבר ןופ טגאזעגבא ךיז טאה רע :טלעװ רעשידיא
 ןעגיכליה א טימ ,וױטארטסנאמעד רונ ,דײהרעליטש טינ סע רע טאה

 .קםארט
 יד ןגעװ ןעגנורעלקרע ענעדישרעפ ןעראװעג ןעבעגעג ןענײז סע
 וצ ןעגיואװעב ,שנעמ ןעגירהאי־50 א ןיוש ,םהיא ןעבאה סאװ ,ןעכאזרוא
 ,םיליכשמ עגינײא זא ,טלהעצרעד ןעמ .טירש ןעכילנהעװעגרסיוא אזא
 ־עג ןוא ן׳יבר רעװאעל םוצ טירטוצ א ןעגארקעג ןעבאה ,עטרעלקעגפיוא
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 טשרמולכ ךיז טאה רע זא ,ןעגאז ערעדנא .גנוקריװ א םהיא ףיוא טאה
 טקריװעג זא ,טלהעצרעד ךיוא טרעװ םע .ןיטסירק א ןיא טבעילרעפ
 ־אנ ,טאה גנולדנאה ןײז .װ .זא .א ,ןערעגאיםימ סע ןעבאה םהיא ףיוא
 ןײז ףיוא טאה רערעדעי ןוא ,ןעגנאלק ײלרעלא ןעפורעגסיורא ,ךילריט
 ןײז רעבא טעװ רעגיטכיר .טקאפ ןעדנעניוטש םעד טשטײטעגםיוא טרא
 עגיטײז ןוא ןעדנעטשמוא עכילרעסיוא ןיא טינ גנורעלקרע יד ןעכוז וצ
 יװ .גגומיטש ןוא רוטאנ ןײז ןיא ,ןײלא ן׳רעב ׳ר ןיא רונ ,ןעגנוקריװ
 ־עגנא םהיא ײב ךיז ךורברעביא רעכילרעניא רעד טאה ,סיוא טזײװ סע
 ,םעד וצ טכארבעג ךילדנע טאה רע ןוא ,רעהירפ טײצ א טימ ןיוש ןעביוה
 יא ,ללכב ןעביולג ןעטסעפ ןע׳טושפ םעד יא ןעראלרעפ טאה רעב ׳ר זא
 יד ןעװעג זיא סאד .יבר ןוא ״קידצ״ םלא ,ןײלא ךיז ןיא ןעביולג םעד
 םהיא ףיוא ןעקוק ערעדנא םאװ ,ןעשנעמ א ןופ עמארד עכילנײפ ,ערעװש
 זיא רע זא ,טםײװ ןוא טלהיפ ןײלא רע סאװ ןוא ,ןעגילײה א ףיוא יװ
 ־גיז ,רעכילנהעװעג א זיולב זיא רע זא ,תוקפס עבראה ךרוד טשרעהעב
 .ײרעראנבא ,תועיבצ וצ םע טגנײרב רעגירטעב ײב .שגעמ רעגיד
 טאה .ןעװעג טינ רעגירטעב ןײק ,רוטאנ ןײז טיול ,רעבא זיא רעב ׳ר
 טינ טגעלפ רע ;רערהערעפ עגײז ןופ ךיז ןרעטײװרעד ןעביוהעגנא רע
 טאה רע .ןערהאפעג םהיא וצ ןענײז סאװ ,םידיסח יד ןעמהעגפיוא ןעלעװ
 ענײז .ןעמעלא טכײװעגםיוא ,רעמיצ ןיא ךיז ײב טראפשרעפ טפא ךיז
 ײז :גנורעלקרע עטײרג א טאהעג ףיורעד ןעבאה םידיסח עגידרעײפ
 ערעכעה יד ןיא ןאהטרעפ זיא ױנורעב ׳ר זא ,טביולגעג טסעפ ןעבאה
 עכילטלעװ ןוא טײל ע׳טושפ וצ ןעזאלבארא טינ ךיז רע ןעק ,ןעטלעװ
 ־עג ןעבאה ,עטסטנעהאנ עמאם יד ןופ ,ןעשגעמ עטלהעצעג רונ .םיגינע
 ־עג ןענײז ײז .םבילנהעװעגנוא סיפע ראפ טמוק םהיא טימ זא ,טסואװ
 גנערטש עדמערפ ןופ סע ןעבאה ײז רעבא ,טגיהורנואעב רהעז ןעװ

 .ןעטלאהעב
 ןיא זיא ,ןעזײװםיוא טיג לאז יז טצינערגעבנוא יװ ,טפאשרעה עדעי
 ךראנאמ רעד .טײקנעדנובעג עםיורג עגידנעטש א — טײקכילקריװ רעד
 ןעסערעטניא ךרוד ,עטיװם ןײז ,גנובעגמוא שיפיוה ןײז ךרוד ןעדנובעג זיא
 ־ער ךיז זומ רע ;ןעגאטרעטנוא ענײז ךרוד וליפא ןוא עיטסאניד ןײז ןופ
 זיא עבלעזםאד .ןעגגאלרעפ ערעײז ןעליפרע ,ןעליװ רעײז טימ ןענעכ
 ־נא ענײז יװ ,ן׳יבר ןעשידיסח ןעדעי טימ דארג ןעסיװעג א ןיא ךיוא
 ־נאפעג רעגידנעטש ןיא זיא רע .ןרעטעגרעפ טינ םהיא ןעלאז רעגנעה
 עלא ןענײז םאװ ,םיאבג ענײז ײב ,״ףיוה״ ,החפשמ ןײז ײב טפאשנעג
 ןעװארפ זיא גירעהעג יװ ,גיסײלפ לאז רע זא ,ןירעד טריםערעטניארעפ
 זיא טפאשנעגנאפעג ןיא .ךיז ןעזײפש ײז רעכלעװ ןופ ,טפאש׳יבר ןײז
 ־העל רעײז ןײז לאז רע ,ןרעדאפ סאװ ,מידיסח ענײז ײב ךיוא ךײלגוצ רע
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 ןעגאז /׳ךעלטױוק״ ןעמהענ .הצע־לעב ןוא רערהיפ ,רעזײװגעװ ,רער
 /׳םײריש״ ןעלײט ןוא תודועם ןעװארפ /׳תוגױדפ״ ןעגירק /׳הרות״
 סאד — ,תפומ־לעב א ןופ וליפא ןוא ןעגילײה א ןופ עלאר יד ןעלעיפש
 ׳ר ןעגופעג טציא ךיז טאה סע ןעכלעװ ןיא ,דנאטשוצ םעד ײב ,זיא ץלא
 טאה רע .שינעמוקבא ןא ,ןײפ עכילקערש א ןעראװעג םהיא ראפ ,רעב
 עגעדישרעפ ןיא םײבר ןעװעג ךיוא ןענײז סאװ ,רעדירב ענײז טרעלקרע
 ןעקארשעגרעביא ןענײז עגעי .יבר סיוא ןערעװ ליװ רע םאד ,ןעדנעגעג
 ןעכעװשרעפ טיג לאז רע ,ןעטעבעג םהיא ײב ךיז ןעבאה ןוא ןעראװעג
 לאז רע ןוא ,רענישזור םעד ,רעטאפ םענעבראטשרעפ רעײז ןופ דובכ םעד

 .החפשמ רערוגאדאס רעצנאג רעד ןױזב ןעגיד׳ארומ אזא ןאהטנא טיג
 ־עדרא ןיא ,גיהור ןעװעג ץלא ״ףיוה״ רעװאעל םײב זיא ךילרעםיוא
 ,ףמאק רענעטלאהעב א ןעגנאגעג אד זיא רעבא ן׳תמא רעד ןיא .גנונ
 זיא רעטאפ רהיא) םײבר ןופ טמאטשעג ךיוא טאה םאװ ,יורפ ס׳רעב ׳ר
 סע זא ,ןענאטשרעפ טאה (יכדרמ ׳ר ״קידצ״ רעליבאנרעשט רעד ןעװעג
 םיאבג יד ךיוא .רעדגיק יד טימ רהיא ףיוא ןברוח א וצ ןעמוק ןאק
 ןהא ןעבײלב וצ רהאפעג יד ײז רעביא טבעװש םע זא ,טריפשעג ןעבאה
 טאה׳ם רעבא ,ןעקריװ וצ םהיא ףיוא טהימעג ךיז ןעבאה ײז .הסגרפ
 ץלא ןעראװעג ן׳רעב ׳ר ראפ עגאל יד זיא ,רעטײװ סאװ .ןעפלאהעג טינ
 עידעמאק יד ןעלעיפש טנאקעג טינ רהעמ טאה רע .רעכילגערטרענוא
 עגיבוטש יד ןעכלעװ ,דוס רעד זא ,ראלק ןעװעג זיא םע .טפאש׳יבר ןופ
 טעװ םע ןוא ,ןעקעלפטנע דלאב ךיז טעװ ,ןעטלאהעב וצ טכוזעג ןעבאה
 1868 רהאי ןיא ןענײז ,ךילנהעװעג יװ .לאדנאקס ןעסיורג א וצ ןעמוק
 רעבא ,םידיםח לעיפ רהעז װאעל ןײק ןערהאפעגנא םיארונ־םימי ףיוא
 וליפא ךיז טאה רע .ןעמהענפיוא טלאװעג טינ םעגײק טאה רעב ׳ר
 טקאפעג לופ ןעװעג זיא םאװ ,להוש ןיא ״ירדנ לכ״ וצ ןהעג טגאזעגבא
 וצ היכז רעד ףיוא טראװעג דלודעגנוא טימ ןעבאה עכלעװ ,ןעשנעמ טימ
 םהיא ןעבאה םיאבג ענעקארשעגרעביא יד .״ן׳ױנורעב ׳ר״ ןהעזרעד
 ־םיוא ײז ןעבאה לאמ סאד .להוש ןיא טכארבעג טלאװג טימ טינ רעיש
 וצ ןעמוקעג רעדיװ זיא רעטעפש געט עכילטע רעבא ,םרעײז טרהיפעג
 גאז א טאה ןוא ןעראװעג ןעדנוצעגנא זיא רעב ׳ר .טײרטש ןעפראש א
 רעטיױו םהיא טעװ ןעמ ביוא זא ,עטיװס רעד טימ יורפ ןײז וצ ןאהטעג

 !ךיז ן׳דמש םוצ ןעגנײרב םהיא ײז ןעלעװ ,ןעגניװצ ןוא ןעטיונ
 ס׳רעב ׳ר קערש א ראפ םאװ ,ךיז ןעלעטשוצראפ רעװש טינ זיא סע
 טימ שנעמ א ,יורפ ןײז .עגיבוטש יד ףיוא ןעפראװעג ןעבאה רעטרעװ
 .ןעלטימ עשיגרענע ןעמהעגוצנא ןעםאלשעב טאה ,רעטקאראכ ןעטםעפ א
 זיא יבר רעװאעל רעד ןעװ ןוא ,תוכוס רעביא זיב טראװעגבא טאה ןעמ
 ,טדאטש ן׳רעטניה עטעראק א ןיא ןערהאפעג םיאבג ענײז טימ לאמנײא
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 סיפ ןוא דגעה יד ןעדגובעג ,קנורט־ףאלש א ןעבעגעג םהיא ײז ןעבאה
 ־עטלע ןײז ואװ ,רוגאדאם ןײק ,ץינערג רעד רעביא ןאהטעג זאל א דיז ןוא
 ׳ר ןעװ .טפאש׳יבר טעװארפעג טאה ,בקעי־םהרבא ׳ר ,רעדורב רער
 ךיז טםואװרעד ןוא ףאלש ןעפעיט ןופ טפאכעגפיוא ךילדנע ךיז טאה רעב
 ,ןעװעדלאװעג ןוא ןעמיראיל ןעמונעג רע טאה ,םהיא טרהיפ ןעמ ןיהואװ
 ־עג טשרמולכ רע טאה ,טלהעצרעד רעטעפש ןעבאה רענגעג ענײז יװ
 רעדורב ןײמ וצ ןעגנײרב ךימ טליװ רהיא״ :םיאבג יד וצ ןעירש
 טביולג ?רימ ןופ רעםעב זיא רע זא ,טנײמ רהיא ןוא ,ן׳בקעי־םהרבא
 ,םיעשר ערעםערג ךאנ ןענײז רעדירב ערעדנא ענײמ עלא ןוא רע זא ,רימ
 ךיז רימ ןעבאה ,ןעמוקפיונוצ ךיז ןעגעלפ רימ ןעװ ,גידנעטש !ךיא יװ
 ןוא תװאת ןעגעװ זיולב ,הפ־לובינ טדערעג ןוא רעמיצ א ןיא טראפשרעפ
 ןענײז ,םינאראג יד ,םישפט יד ןוא .סנעגינעגרעפ עכילשנעמ עבארג
 ןעבאה ןוא ריהט רענעםאלשעג רעד ראפ ןעםיורד ןענאטשעג השעמ־תעשב
 יד ןיא ןאהטרעפ טציא ןענײז םײבר ערעזנוא״ : טדערעג ךיז ןעשיװצ
 עשילמיה ײז םורא ןעבעװש אמתסמ ןוא ,םינינע עכילטעג עכיוה ראג
 ןאהט וצ קוק א שטאכ היכז יד טאהעג רימ ןעטלאװ יאולה ;ןעלהארטש
 יד ןעבאה יוזא ...׳׳!ןערעה וצ םעד ןופ טראװ א שטאכ רעדא ,ףיורעד
 ־עגײא יד ןענײז ,רעדירב עלא יד ,רימ ...טדערעג ךיז ןעשיװצ םישפט
 ־ארפ ענײז עלא רעבא ״!ןעריקםאמ טינ רהעמ ךימ ןאק ךיא רונ ״ענ
 טאה ,החנמ ראפ ,גאטײרפ .ןעפלאהעג טינ ןעבאה תולוק ןוא ןעטסעט
 םעד ,רעדורב ןײז ואװ ,ץאלאפ רערוגאדאם ןיא טכארבעג םהיא ןעמ
 רעטכע ןא יװ טבעלעג טאה ,בקעי־םהרבא ׳ר ,רעגלאפכאנ ם׳רענישזור
 .רעמיצ רעדגוזעב א ןיא טראפשרעפ אד םהיא טאה ןעמ ןוא ,טאנגאמ
 ־ניז םוצ ןײרא יבר רערוגאדאם רעד זיא ,ערעשטעװ רעד ךאנ ,טכאנ־ײב
 ־ײװנא ,ןעדײררעביא טבורפעג ,ט׳רסומ׳עג םהיא טאה ןוא רעדורב ןעגיד
 ס׳רעטאפ רעײז טפאשרעפ רע םאװ ,ןױזב ןעגיד׳ארומ םעד ףיוא גידנעז
 ׳ר זא ,טלהעצרעד ןעמ .החפשמ רערוגאדאס רעצנאג רעד ןוא קנעדנא
 ־עג טינ טראװ ןײק ,דײר ם׳רעדורב םעד טרעהעגסיוא ליטש טאה רעב
 ןעװעג גנאל ןיוש זיא םע שטאכ — גנילצולפ רע טאה ךאנרעד ,טרעפטנע
 טאה םאװ ,טכיל ם׳נופ טיונק םעד טגינײרעגבא רעגניפ יד טימ — תבש
 ןרעמאי ןעביוהעגנא יבר רערוגאדאס רעד טאה .שיט םעד ףיוא טנערבעג

 ...״!סרוקיפא ןא ןעראװעג זיא רעדורב רעזנוא ,דלאװג״ :ןעײרש ןוא
 -אק א ןיא טריטסערא ןעטלאהעג רוגאדאס ןיא ןעמ טאה ן׳רעב ׳ר
 וצ לעםילש רעד ןוא ,סאלש א טימ טראפשדעפ ןעװעג זיא סאװ ,רעמ
 וצ ןעמ טגעלפ םענײק .ןײלא ן׳יבר רערוגאדאם םײב ןעװעג זיא םהיא
 רעצנאג רעד ןופ טרעדנוזעגבא יװ ןעװעג זיא רע .ןעזאלוצ טינ םהיא
 ־פײװצרעפ ןופ להיפעג א ןעמהעגעב םהיא טגעלפ זײװנעטײצ ןוא ,טלעװ
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 ־טפױה יד ,ץיװאנרעשט ןופ ןעמוקעג רעבא םהיא זיא ףליה יד .גנול
 עכילדנײפ ײװצ יװ .עניװאקוב ץניװארפ רעשיכײרטסע רעד ןופ טדאטש
 ־אדאס :ןערעדנא ןעגעג םנײא טנעהאנ ןענאטשעג ײז ןענײז ,ןעגנוטסעפ
 טימ ,בקעי־םהרבא ׳ר ״קידצ״ ןעשידיםח םעד ןופ ץנעדיזער יד — רוג
 ןוא םיאבג ־עטיװס רעסיורג רעד טימ ,ץאלאפ ןעכײר ןוא ״ףיוה״ ןײז
 ןופ ןעמוק רעהא ןעגעלפ סאװ ,םידיסח רעדנעזיוט יד טימ ןוא םיחלושמ
 ־יװאקוב ןופ רעטנעצ רעד — ץיװאנרעשט ןוא ;ןעדנעגעג ענעדישרעפ
 תקולחמ עפראש יד .ײרעקנעדײרפ ןוא גנורעלקפיוא /׳הלכשה״ רענ
 ־רעפ ןיא ךיז טאה םאװ ,ןעסקאדאטרא ןוא עטרעלקעגפיוא יד ןעשיװצ
 טכאװשעגבא זיא ,ץיװאנרעשט ןיא ןעגיוצעג ןערהאי עגילדנהעצ ןופ ףיול
 יד ןוא ,אד ןעלהעצרעד רימ רעכלעװ ןעגעװ ,טײצ רענעי וצ ןעראװעג
 ־רעביוא יד ןעמוקעב ןעבאה ןעמראפער ןוא גנורעלקפיוא ןופ רעגנעהנא

 ,םיליכשמ עגיטלאמעד עלא יװ .הליהק רעציװאנרעשט רעד ןיא דנאה
 ןיא ןעבאה ײז .םזידיסח םעד ןופ רענגעג ענעםיברעפ ןעװעג ײז ןענײז
 ־עטש עטםערג יד ,ןעבעל ןעשידיא ןופ הרצ עטסכילדעש יד ןהעזעג םהיא
 םיליכשמ רעציװאנרעשט יד .ןעגנובערטש עכילטירשראפ יד ראפ גגור
 ־נוזעב ,םזידיסח םעד ןעגעג ףמאק ןעםײה א טרהיפעג רעבירעד ןעבאה
 רעשידיסח רעד רעכלעװ ײב ,גנוטכיר רערוגאדאס רעד ןעגעג סרעד
 ״םזיקידצ״ ןופ ןעמראפ עטבערגרעפ עמאם יד ןעמוקעב טאה קנאדעג
 זיא׳ם .ן׳יבר םעד ןופ גנורעטעגרעפ א ןיא יװ טעמכ טלעדגאװרעפ ךיז ןוא
 רעד ןעװעג ײז ראפ זיא סע דײרפ ארא׳ס ,ןהעטשרעפ וצ גנירג אזלא
 רערוגאדאם רעד ןופ רעהעטשראפ־טפיוה יד ןופ רענײא םאװ ,טקאפ
 םיוא ןעראװעג ,תודיסח ןופ ןטארטעגבא זיא ״עיטסאניד״ רעשי׳קידצ
 ,ןוחצנ רעגידלאװג ,רעטכירעגמוא ןא ראג ןעװעג ײז ראפ זיא םאד .יבר
 .ףמאק ןעגידרעטײװ בעילוצ ןערעװ טצונעגסיוא טזומעג טאה רע ןוא

 ןעמ זא ,טסואװרעד ךיז ןעבאה םיליכשמ רעציװאנרעשט יד ןעװ
 ןעבאה ,ץאלאפ ןעש׳יבר רערוגאדאס םעד ןיא טראפשרעפ ן׳רעב ׳ר טלאה
 םהיא ידכ ,טירש עגיטיונ יד ןעמונעגראפ 1869 רהאי ביוהנא ןיא ײז
 רעציװאנרעשט םוצ טדנעװעג םעד ןעגעװ ךיז ןעבאה ײז .ןעײרפעב וצ
 ךיז טגעלפ עניװאקוב ןיא עיצארטםיגימדא עשיכײרטםע יד .רארוקארפ
 ־יטש ןרעג ײז ןוא םיליכשמ עגיטראד יד וצ ךילדנײרפ ןעטלאהרעפ ללכב
 ־ליב ןוא רוטלוק רעשטײד רעד ןופ רעגנעהנא ןעװעג ןענײז ײז לײװ ,ןעצ
 רע ןוא ךאז רעד טימ טריסערעטניארעפ ךיז רארוקארפ רעד טאה .גנוד
 ־רעשט יד ןופ םענײא טימ ןעמאזוצ רוגאדאס ןײק ןערהאפעגקעװא זיא
 ,ןײטשנרא השמ רעלעטשטפירש ןעשיאערבעה םעד ,םיליכשמ רעציװאנ
 טימ ןעכערפשעג יד ײב רעצעזרעביא םלא ןעמוגעגטימ טאה רע ןעכלעװ
 רערוגאדאם םוצ ןעמוקעג .ןענאטשרעפ טינ שטײד ןײק ןעבאה םאװ ,ענעי
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 ךיז ײב טלאה רע םאװארפ ,טגערפעג םהיא רארוקארפ רעד טאה ,ן׳יבר
 ,טרעפטנעעג טאה בקעי־םהרבא ׳ר .טראפשרעפ רעדורב םעד זיוה ןיא
 ןעזיװעב וליפא ןוא ,ןעגיז םײב ןעצנאגניא טיג טשרמולכ זיא רענעי זא
 א םיפע ןופ ןעמוקעב טאה רע םאװ ,םעד ןעגעװ ןײש ןעכילטפירש א
 ׳ר ואװ ,רעמיצ םאד ןענעפע ןעםײהעג רארוקארפ רעד טאה .ראטקאד
 ,ךיז טהעטשרעפ ,ןעגופעג אד םהיא ןוא ,טריטםערא ןעםעזעג זיא רעב
 םהיא טאה טכאמ רעד ןופ רעהעטשראפ רעד .ןעטנוזעג םאקלאפ א
 אד ןעזאלוצרעביא .ץיװאנרעשט ןײק ןעמונעגטימ ןוא טײרפעב ףכית
 ראפ ןעטלאהעג רארוקארפ רעד טאה לעטאה א ןיא ואװ־ץיגרע ן׳רעב ׳ר
 -׳םיורא טינ רעדיװ םהיא ןעלאז םידיסח יד ,גידנעבאה ארומ ,ךילרהעפעג
 רעהעטשראפ־טפיוה יד ןופ םענײא ײב טצעזעב םהיא רע טאה .ןענע׳בנג
 .ןאמטײר .ל .י .רד ,טאקאװדא םײב ,הליהק רעציװאנרעשט רעד ןופ
 ,רעב ׳ר ןעטלאהעגפיוא ךיז טאה סע ואװ ,גגוניואװ ס׳ןאמטײר ןעבענ
 וצ קוק א גידגעראג ,ןעשנעמ םנעפיוה טגנערדעג גידנעטש ךיז ןעבאה
 — ליכשמ א ײב טציא טבעל סאװ /׳קידצ״ םענעזעװעג םעד ףיוא ןאהט
 .רד ןעכאװעב ןעטגאיצילאפ ןעגעלפ .שיט ןײז ןופ טםע ןוא םרוקיפא ןא
 ־אה רעדירב ןוא יורפ יד .גנונדרא יד ןעטיהוצבא ידכ ,זיוה ס׳ןאמטײר
 לאז רע ,םהיא ןעדײרוצרעביא ןעשנעמ ן׳רעב ׳ר וצ טקישעגרעטנוא ןעב
 ןײק םהיא וצ םעד ןעגעװ וליפא זיא׳ס .װאעל ןײק קירוצ ןערהעקמוא ךיז
 .עלעדנעמ ׳ר ״קידצ״ רעצינזיװ רעד ,רעגאװש ןײז ןעמוקעג ץיװאנרעשט
 ןוא ,טקריװעג טינ ן׳רעב ׳ר ףיוא ןעבאה תונעט ןוא תושקב עלא יד רעבא

 .ןאמטײר .רד םײב טבעלעג רעטײװ טאה רע
 רעד ןעגעװ ןעגנולײטטימ ןענישרע דלאב ןענײז ןעגנוטײצ יד ןיא
 ראפ םאװ ,ןערעלקרע וצ גירעביא זיא םע .שינעהעשעג רעכילנהעװעגנוא
 טכאמעג טלעװ רעשידיא רעמורפ רעד ןיא טאה םע קורדגײא ןעםיורג א
 ־ישזור לארשי ׳ר ןופ ןהוז רעד — ״קידצ״ רעװאעל רעד זא ,טקאפ רעד
 — !רעב ׳ר דיגמ רעשטירעשזעמ םעד ןופ לעקינײא־רוא רעד ןוא רענ
 ענעטלאשרעפ ןופ ןעצענ יד ןיא ןעלאפעגנײרא ,םרוקיפא ןא ןעראװעג זיא
 סיורג טאהעג ןעבאה ןעדיא עגיטכראפסטאג ,עמורפ־תמא .םיליכשמ
 םיאנוש גינעװ טיג טגאמרעפ טאה ״עיטםאגיד״ רערוגאדאס יד .רעצ
 ־נא עטנערברעפ יד ןעשיװצ יא ,םידיםח רעליבאנרעשט יד ןעשיװצ יא
 עטםגרע יד טײרפשרעפ רענגעג יד ןעבאה .םײבר ערעדנא ןופ רעגנעה
 זא ,םידיםח ענײז ןעפראװפיוא ןעגעלפ ײז .ן׳רעב ׳ר ןעגעװ ןעגנאלק

 ־טײר .רד םעד ײב תופירט טםע רע ,עםקיש א טימ םורא ךיז טפעלש רע
 םידיםח רעװאעל ןוא רערוגאדאס יד .װ .זא .א ,ןעפיוט ךיז ליװ רע ,ןאמ
 ,ןרעפטנע ףיורעד ןעגעלפ ײז .ןעלאפעגבארא טינ ךיז ײב רעבא ןענײז
 ןײז טימ שנעמ רעכילנהעװעג רעד ;טוהט רע םאװ טםײװ רעב ׳ר זא
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 טכוד םע .הנוכ ןוא ןײמ ם׳קידצ םעד ןעמהעגעב טיג ןאק לכש ןע׳טושפ
 טמוק רעבא ן׳תמא רעד ןיא ;םילכאמ עפירט טסע רעב ׳ר זא ,רונ ךיז
 ע׳רשכ וצ םהיא טקור ןוא איבנה והילא דײהרעגעהעזעגנוא לאמ םעדעי
 ־עגגײא יוזא ןעװעג ןענײז םאװ ,םידיםח ןענופעג ךיז ןעבאה סע .זײפש
 וליפא ןעלאז רימ ןעװ :טרעלקרע ןעבאה ײז סאד ,םהיא ןיא טביולג
 ־לאװ ,ס׳פירט םאװטע טסע ״ױנורעב ׳ר״ יװ ,ןהעז ןעגיוא ערעזנוא טימ

 ־רעפ ןופ םידיםח יד תעשב ןוא !ןעסעגעגפיוא םײריש ענײז רימ ןעט
 ,טלעדיזעג ןוא טגעירקעג רעדנאנײא ןעשיװצ ךיז ןעבאה םײבר ענעדיש
 ףיוא .תחנ ןוא דײרפ ןופ ןעלאװקעג םיליכשמ רעציװאנרעשט יד ןעבאה
 ־עג רעד .ןעטכיר טנאקעג טינ וליפא ךיז ײז ןעבאה סרעםעב םאװטע
 ײב ,זײרק רעײז ןיא ,שרױ ם׳רענישזור םעד /׳קידצ״ רעװאעל רעגעזעװ
 ,״הלכשה״ רעד ראפ עמאלקער ערענײפ א ןײז ןאק יצ — שיט רעײז
 םעד ןײרא םינפ ןיא שטאפ רערעסערג א ךילגעמ זיא יצ ,גנורעלקפיוא

 ? םזידיםח
 ןיא .גיגעװ ןעװעג ךאנ רעבא םאד זיא םיליכשמ רעציװאנרעשט יד
 רעד ןעראװעג טריקילבופ ןעגנוטײצ עשידיא יד ןיא זיא 1869 ראורבעפ

 רימ ןעכלעװ ,ן׳רעב ׳ר ןופ (״יולג בתכמ״) ״ףירב רעגעפא״ רעדנעגלאפ
 :שיאערבעה ןופ גגוצעזרעביא ןא ןיא אד ןעגגײרב

 ןענײז עכלעװ ,רעדירב ערעזנוא זא ,םײװ ךיא ,רעזעל עטרהעעג״
 ךיז ןעניפעג םאװ ,עטעדליבעג יד יאם ,רעדנעל עלא דעביא טײרפשוצ
 ־ניה ןעציז סאװ ,ערעטםניפ יד יאם ,גנורעלקפיוא רעד ןופ ץיפש ן׳פיוא
 ,ןעמאג ןײמ טרעהעג ןעבאה עכלעװ ,עלא ײז זא — ,םנעוױוא יד רעט
 ,ןהעשעג רימ טימ זיא םאװ :ןעגערפ ןוא רימ ןעגעװ ןעדײר ןעוהט
 ןעסאלשעב ךיא באה רעבירעד ,? שנעמ רעדנא ןא ןעראװעג ןיב ךיא םאװ
 ןעצנאג ן׳ראפ ,ךילטנעפע ןעדלעמ ןוא ףירב ןײמ טימ ןעטערטוצםיורא

 :ךילמעג .ןעמוקעגראפ זיא רימ ןיא םאװ ,סאד ללכ ןעשידיא
 ־יצנײא ןיא ןעביולג םעד וצ ײרט ןעבילבעג ךיא ןיב ןעצראה ןיא״
 ןיב׳כ ןוא ןעבעגעגרעביא גידנעטש ףיוא ךיא ןיב םהיא וצ ,טאג ןעג
 ם א ו ו ,םימכח עשידיא יד ןופ ערהעל רעד וצ ןוא הרות ןײז וצ ײרט
 ךיז באה ךיא .ק י ר ו צ ט ש י נ ,ם ט ר ע ו ו ר א פ ן ע ה ע ג
 רונ באה ךיא ,טײקגיטבראפסטאג ןופ ,םימש תארי ןופ ןאהטעגםיוא טיג
 םאװ ,ןעשנעמ עגיביולגרעבא ,עשיראנ ןומה םעד ךיז ןופ טרעטיױורעד
 ,םעקאי׳עובצ יד וצ טינ טציא ךימ דנעװ ךיא .ןעלגנירמורא ךימ ןעגעלפ
 ןעקעדרעפ םאװ ,טכיל ןיא ךשוח ןוא ךשוח ןיא טכיל ןעלדנאװרעפ םאװ
 ײז םיראװ ,טײקשלאפ ןעװארפ וצ ,תועיבצ ןופ לעטנאמ םעד טימ ךיז
 ןוא גנורעלקפיוא ןופ ט כ י ל םעד ןעגעג ךיז ןעלעטש
 עגיצראה ענײמ דנעװ ךיא .ן ע ב י ו ל ג ם ע נ י י ר םעד ןעגעג
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 ןופ ענעי וצ רונ ,דנאטשרעפ ןוא גגודליב טימ ןעשנעמ וצ רונ רעטרעװ
 רערהיפ רעײז ןוא ,גנודליב יד זיא רעזײװגעװ רעײז םאװ ,קלאפ רעזנוא
 םיראװ ,ץראה ןײמ ןעדײרסיוא ךיא והט ײז ראפ זיולב .ןעביולג רעד —
 ן׳טימ—ןעדנעל ענײמ ןוא ,תמא ן׳טימ טלעטרוגעג ןענײז ןעטפיה ענײמ

 .ןעביולג
 ־יא ןופ רענרעד יד ןטארוצםיוא תוחכ ענײמ ךאנ טיג זיא םע ,תמא
 ,םיגהנמ עשיביולגרעבא יד ןופ הנומא רעזנוא ןעגינײרוצבא ,קלאפ ןעשיד
 ־טעג רעד ןיא לעצראוו ןייק טינ ןעבאה סאװ
 ןופ ןעראװעג ןעמונעגרעביא זיולב ןענײז ײז רונ ,ה ר ו ת ר ע כ י ל
 ןעגעלפ ןעדיא יד עכלעװ טימ ,רעקלעפ ערעדנא ןופ ןוא רעינאליבאב יד
 יד יװ טינ״ :םעד ןעגעװ טגאז ארמג יד יװ יוזא ,גנורהירעב ןיא ןעמוק
 יד יװ רונ ,ןאהטעג רהיא טאה רעקלעפ עדמערפ יד ןעשיװצ ערעסעב
 ליװ ךיא רעבא ,ןעטארוצסױא סע דנאטשמיא טינ ןיב ךיא .״ערעגרע
 ־דנהעצ יד ראפ ארומ טינ ךיא באה רעבירעד .טאג ןע׳תמא םעד ןעגעיד
 טינ לעװ ךיא ןוא ,ןעדניא־םי יד יװ ןעזיורב םאװ ,םישפט רעדנעזיוט עגיל
 ,שינרעטסניפ ןיא טעשזדנאלב סאװ ,ןומה ןעםיורג םעד ראפ ןעטערטבא
 ןעגיוא ם׳טאג ןיא טײקגילעזטײל ןעניפעג ןעלאז ןעקנאדעג ענײמ יבא —

 .ןעשנעמ עכילטנערא ײב ןוא
 יד םאװ ,ןעמעלא וצ ״םולש״ גאז ךיא ןוא ,ךיא גידנע םעד טימ״

 .טײקגיטכערעג וצ ןעבערטש סאװ ןוא רעײט ײז זיא טפאשנעםיװ
 ׳ר ןופ ןהוז רעד ,רעב בוד .(1869) ט״כרת רדא ׳א ,ץיװאנרעשט:

 .״לארשי
 ןעװעג ןעגנוטײצ יד ןיא זיא ״ףירב םענעפא״ םעד טימ םענײאניא
 ־ירשעגרעטנוא ןעבאה םע עכלעװ ,גנורעלקרע עדנעגלאפ יד טקורדעגבא

 :הליהק רעציװאנרעשט רעד ןופ רעהעטשראפ ײרד ןעב
 ׳ר סאװ סאד ,טכארבעגטימ טאה טײצ יד סאװ ,םײנ עטצעל יד״
 זגוא ןעשיװצ טצעזעב ךיז טאה ,רענישזור לארשי ׳ר ןופ ןהוז רעד ,רעב
 טרעדורעגפיוא טאה ,םזידיסח ןופ עקםאמ יד ךיז ןופ ןעפראװעגבארא ןוא
 סאװ ,ןעגנאלק יד ךיוא .שינרעטםניפ ןיא ןעשזנאלב םאװ ,םידיסח יד
 ןוא טנעהאנ ןיא רעדירב ערעזנוא ןעגיהורנואעב ,ןעגנוטײצ יד ןיא ןעמוק

 ןעװארפ ענײא יד .תמא םעד ןהעגרעד טינ ײז ןופ ןאק ןעמ לײװ ,טײװ
 בארא טשרמולכ זיא רע זא ,סיוא םהיא ףיוא ןעטכארט ןוא סעװאטאק
 ,שלאפ ןעגנירד ןוא ךיז ןעװעקעדזיא ,ןעטאפש ערעדנא יד ;ןעניז ןופ
 רעב ׳ר סיורא טערט רעבירעד .לארשי ןופ טאג ןיא טנעקײל רע זא
 ,ףירב םענעפא ןײז טימ רעדירב עשידיא ערעזנוא עלא ראפ ןאמדירפ
 םעד ןעליטשוצנײא ידכ ,ןעצראה ן׳פיוא םהיא ײב סאװ ןעגאהצסיורא
 יד ןעגיהורעב ןוא ,ןעביוהעגפיוא טאה םידיסח ןומה רעד םאװ ,םיראיל
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 ־אגרעשט רעד ןופ רעהעטשראפ ןוא רערהיפנא יד ׳רימ ןוא .רעטימעג
 —.רעטרעװ ענײז עקאט ןענײז סאד זא ,ןעגיטעטשעב הליהק רעציװ

 ״רעטכעפ .י .מ .רד ,ןאמטײר .ל .י .רד ,ןײטשניבור .י
 טאה ,טיוט ם׳רעב ׳ר דאנ ןיוש ,רעטעפש ןהעצײרד רהאי א טימ
 .מ רעלעטשטפירש רעשיאערבעה ןוא ליכשמ רעטנהאמרעד־ןעביוא רעד
 םענעפא״ םעד טלעטשעגפיונוצ סע טאה רע זא ,טרעלקרע ןײטשנרא
 וליפא לאז רע ןעװ רעבא .ןעבײרשרעטנוא ן׳רעב ׳ר ןעבעגעג ןוא ״ףירב
 רעב ׳ר זא ,ראלק גידנעטשלאפ ןעװעג זיא ,דוס םעד ןעגאזסיוא טינ
 טכע ןא זיא םאד .ףירב אזא ןופ רעסאפרעפ רעד ןײז טנאקעג טינ טאה
 יד ןעלצראװםיוא״ ןעגעװ ןעזארפ עכילנהעװעג יד טימ ,קרעװ שיליכשמ
 ענעמונעגרעביא יד ןעטארםיוא״ ,״ןעטראגנײװ ןעשידיא ןופ רענרעד
 טימ — ,״הנומא״ ןוא ״גנודליב״ ןעגינײארעפ ,״סנעביולגרעבא עדמערפ
 .קיטסיצילבופ רעשיליכשמ רעד ןופ לעמור ןעװאבראקס ןעצנאג םעד
 רעבלעזרעד .גנודליב רעכילטלעװ םוש ןהא שנעמ א ןעװעג זיא רעב ׳ר
 סאד ןענעײל וצ ןעבעגעג םהיא טאה רע ןעװ זא ,טלהעצרעד ןײטשנרא
 רעב ׳ר טאה ,״לארשי תיבל הפוצה״ רעטרע .י .רד ןופ קרעװ עטסואװעב

 רעשיאערבעה־ײנ רעד ןופ ךארפש יד ;ןענאטשרעפ ץלא טינ וליפא
 םהיא זיא ללכב .רעװש ןעװעג םהיא ראפ זיא רוטארעטיל־םגנורעלקפיוא
 ,םיליכשמ יד ןופ זײרק־ןעקנאדעג רעצגאג רעד דמערפ םאקלאפ ןעװעג
 םעד רעטנוא המיתח ןײז גידנעלעטש זא ,טינ לעפיױוצ ןײק זיא׳ס ןוא
 םהיא ןיא זיא גירעהעג יװ ץלא טיג וליפא רע טאה /׳ףירב םענעפא״
 רע ,ראטאמראפער ןײק ,רעפמעק ןײק ןעװעג טינ זיא רע .ןענאטשרעפ
 ,עגיצגײא םאד .ןעבאגפיוא עשידלעה ףיוא ןעטסאמרעפ טינ ךיז טאה
 רעד ןופ ןערעװ וצ רוטפ — ןעװעג זיא ,טבערטשעג טאה רע םאװ וצ
 ,שגעמ־רעביוא ןעגילײה א ןופ עקםאמ יד ןעגארט וצ טײקגידנעװטיונ
 ןעסיוא זיולב זיא רע ;״קידצ״ ןעשידיסח א ןופ עידעמאק יד ןעלעיפש
 םיליכשמ רעציװאנרעשט יד רעבא .ןעבעל גיהור ,ליטש א ןערהיפ ןעװעג
 ןוא םהיא ײז ןעבאה ,ןענעגונעב טלאװעג טינ ןײלא םעד טימ ךיז ןעבאה
 ןוא םידיםח יד ןעגעג עיצארטסנאמעד א ראפ טצוגעגםיוא ןעמאנ ןײז

 .ןעסקאדאטרא
 טימ טנאקעב ןעװעג טיג זיא ןעמ ואװ ,ןעזײרק עטנעגילעטגיא יד ןיא
 רע טאה ,ןעראװעג ןעפאשעב זיא ״ףירב רענעפא״ רעד יוזא יװ ,םעד
 ־טפירש ןעבאה װענישיק ןופ םיליכשמ עפורג א .ןהעזפיוא סיורג טכאמעג
 ־טנעפע ןײז רעביא דײרפ ןוא קנאד רעײז ן׳רעב ׳ר טקירדעגםיוא ךיל
 טעטיזרעוױנוא רעװעיק ןופ ןעטנעדוטס עשידיא .טירטסיורא ןעכיל
 ןעמוקעב ךיוא טאה רע .סערדא־סגגוסירגעב א טקישעגוצ םהיא ןעבאה
 טאה רעכלעװ ,רעבאלטאג .ב .א טעאפ ןעשיאערבעה םעד ןופ ףירב א
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 ןעטעבעג ,טירש ם׳רעב ׳ר טבױלעג ןעזארפ ענעזאלבעגנא ,עכיוה טימ
 םהיא ןעבעגעג ןוא ןעטכיזנא עזעיגילער ענײז ןערעלקרע וצ יונעג םהיא

 רהעמ לעיפ .קרעװ ס׳ןאםלעדנעמ ףאזאליפ םעד ןענעײל לאז רע ,תוצע
 ןעזיװעגםיורא טאה ,טעאפ רעשיליכשמ רעוױאאנ רעד יװ ,טײקרעטכינ
 ־אמם ץרפ רעטםואװעב רעד ,רעלעטשטפירש רעשיאערבעה רעדנא ןא
 טביולג רע םאד ,טרעלקרע ״רחשה״ לאנרושז ןײז ןיא טאה רע .ןיקסנעל
 ־רעפ ךיז ןעבאה םע יװ יוזא .״ףירב םענעפא״ ם׳נופ רעטרעװ יד טינ
 ןוא ןעביולג ןעשידיא ןופ ןעטארטעגבא זיא רעב ׳ר זא ,ןעגנאלק טײרפש
 טפראדעב ,גנונײמ ם׳ןיקסנעלאמם טיול ,רע טאה ,ךיז ן׳דמש םײב טלאה
 יד טא ןופ גנונעקײלבא רע׳טושפ ,רעצרוק א טימ ןעטערטסיורא זיולב

 רעכילטלעװ וצ ןעבערטש טעװ רע זא ,גגורעלקרע ןא טימ ןוא ןעגנאלק
 ןופ ראטקאדער רעד טאה — ,ןאהטעג יוזא טלאװ רהיא ביוא״ .גנודליב
 רימ ןעטלאװ ןאד — ,ן׳רעב ׳ר וצ ךיז גידנעדנעװ ,ןעבירשעג ״רחשה״
 ־כעלש םעד ןופ ןעטערטבא גיטכירפיוא עקאט טליװ רהיא זא ,טיורטעג
 ןופ געװ םעד ,ןעגנאגעג טציא זיב טנײז רהיא ןעכלעװ טימ ,געװ ןעט
 ערעײא עלא ןעװעג לחומ ךײא ןעטלאװ רימ ןוא ,ײרעראנבא ןוא תושפט
 ־עשט עטעשזנאלברעפ םנעמעװ ,קלאפ רעײא ןעגעג ןוא טאג ןעגעג דניז

 ׳׳!ןעגעװ עשלאפ ףיוא ןערהיפרעפ טגעלפ רהיא סעדער
 טכאמעג ״ףירב רענעפא״ ס׳רעב ׳ר טאה םאלק ןעמורפ םעד ףיוא
 .עבמאב א ןעםירעגפיוא גנילצולפ ךיז טלאװ סע ןעװ יװ ,קורדנײא אזא
 םזידיםח רעד זיא עיצילאג ןיא זא ,ןעזיװעגנא רעהירפ ןיוש ןעבאה רימ
 ןוא ןילאװ ןיא יװ ,עפוטש רערעכעה לעיפ א ףיוא ןענאטשעג ללכב
 ןיא זיא תודיסח ןוא תונבר ןעשיװצ גנוטלאפש עפעיט ןײק .ןעילאדאפ
 ךיוא ןעװעג ךילנהעװעג ןענעז םײבר עגיטראד יד ,ןעװעג טינ עיצילאג
 טרהיפעג ,ןענרעל טימ ןעמונרעפ לעיפ ךיז ןעבאה ײז .םידמול עםיורג
 רעד .״תונױדפ״ ןיא ןאהטראפ ןעװעג טינ ןענײז ןוא ןעבעל ןעדײשעב א
 ערעײז טימ רעדירב רערוגאדאס יד ןופ רעגײטש־םנעבעל רעשיטאנגאמ
 רעײז ,דלעג ךאנ ךיז ןעגאי רעײז ,םעטיװס ןוא םעטעראק ,ןעצאלאפ
 ןוא ןעיורפ ערעײז ןופ רהיפפיוא רעשידאמ־ײנ רעדי״תודמול עגיצניװ
 םאד — ,ךיז ןערהיצ ןוא ןעצופ ןײא ןיא ןעטלאהעג ןעבאה םאװ ,רעטכעט
 ־טינ ײב טײהנעדעירפוצנוא םיורג ןעפורםיורא גנאל ןיוש טגעלפ ץלא
 גידנעװענאש רעבא .ללכב םלוע ןעמורפ םײב ןוא םידיםח רערוגאדאס
 רערוגאדאס רעד ןופ רעדנירג םעד ,רענישזור לארשי ׳ר ןופ קנעדנא םעד
 .גנומיטש עכילדנײפ יד ךיז ןיא ןעטלאהעב ןעמ טאה ,״עיטםאניד״
 ךאנ םרעדגוזעב ןוא ,ןעגנאגעב זיא רעב ׳ר םאװ ,טירש םעד ךאנ ,טציא
 ־עג טינ רהעמ ןיוש ןעמ טאה ,ןעגנוטײצ יד ןיא ״ףירב םענעפא״ ןײז
 םידיםח רעװאעל ןוא רערוגאדאס יד ןעשיװצ זא טרפב ,ןעגײװש טנאק
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 ן׳רעב ׳ר טינ ראט׳מ זא ,ן׳הנעט ןעפא ןעגעלפ סאװ ,ךם א ןעװעג ןענײז
 ,תונוכ ע כ י ו ה ראג טאה רע םיראװ ,ןעגידלושעב ןוא ןעריקיטירק

 .ןעפײרגעב טינ וליפא ןאק שנעמ רע׳טושפ א סאװ
 ןעבאה ןעדנעגעג רעגאיצילאג עגעדישרעפ ןופ טײל־סלהק ןוא םינבר
 ,םאטשרעבלאה םײח ׳ר ,זדנאס ןופ בר ןעטמהירעב םעד וצ טדנעװעג ךיז
 ןיא ןואג סלא טכאעג ןוא טצעשעג ךיוה םוטעמוא ןעװעג זיא רעכלעװ
 לאז רע ,ןעטעבעג םהיא ןעבאה ײז ןוא ,תודיסח ןיא ךײלגוצ ןוא ןענרעל
 רעגירהעי־׳זס רעד .ןינע ןעצנאג םעד ןעגעװ גנונײמ ןײז ןעגאזםיורא
 ן׳פיוא זיא רע ואװ ,ףירב א טימ טרעפטנעעג ףיורעד טאה םײח ׳ר
 רעװאעל םעד ןעגעג זיולב טינ ןעטארטעגםיורא ןפוא ןעטםפראש
 ־עג ןוא םײבר רערוגאדאס יד ,רעדירב ענײז ןעגעג ךיוא ראנ ,״דמושמ״
 ־עררעפ יד ,םירמומ יד ײז״ .״עטקעס״ רערוגאדאס רעצנאג רעד ןעג
 ,םײבר רערוגאדאם יד ןעגעװ ןעבירשעג בר רעזדנאם רעד טאה — ,רעט
 ־עװ ןוא ךיז ןעגאטלױאװ ,ןעסערפ ײז ;הקדצ ןופ ןעםיװ טינ ןעליװ —
 װא םעטעראק עטרעבליזעג ןוא עטליגעג ןיא ןערהאפ ײז ; בארג ןער
 ,ךערפ ,םע׳יוג יװ ךיז ןעדײלק ןעיורפ ערעײז ;םיצירפ יװ ךיז ןעמהענעב
 ־וגאדאם עצנאג יד .״ךאנ ןירעד ײז ןעוהט ןעיורפ עשידיא ערעדנא ןוא
 יװ טקנופ ,ןעגלאפרעפ בראה ,גנונײמ ןײז ךאנ ,ןעמ זומ ״עטקעס״ רער
 ,ןעכײװםיוא ןעמעלא ײז ףראד ןעמ ;םעקינ׳יבצ־יתבש עגילאמא יד
 ןענײז םידמלמ ,םירפוס ,םיטחוש ערעײז ;ןעלהוש יד ןופ ןעבײרטרעפ
 ־עגרעדנאנופ םאטשרעבלאה םײח ׳ר טאה ףירב עכלעזא .װ .זא .א ,ףירט
 ןעבאה ײז זא ,ךיז טהעטשרעפ׳ם .תוליהק רענאיצילאג ךם א וצ טקיש
 עטםפראש וצ טכארבעג ןוא םיראיל ןעםיורג א ןעפורעגסיורא םוטעמוא
 ןופ רעגנעהנא עטנערברעפ יד .מידיסח רערוגאדאס טימ ןעײרעגירק
 א זיא ףירב ם׳םײח ׳ר זא ,גנאלק א טזאלעגסיורא ןעבאה רערוגאדאס
 ־אה .ןעבירשעג טינ לאמנײק םהיא טאה בר רעזדנאס רעד ,רעטשלעפעג
 ןיא טײרפשרעפ םוטעמוא ןוא טקורדעגבא ףירב םעד רענגעג ערעײז ןעב
 ץלא ךיז ףמאק רעד טאה ,רעטײװ סאװ .ןעראילפמעזקע רעדנעזיוט
 טפאכרעפ ןוא םהענרעפ ןערעםערג א ןעגארקעג ,טרעקאלפוצ רעקראטש

 .ןעדנעגעג עײנ ץלא
 ־עמוא ןעקישוצרעדנאגופ טצעזעגטראפ טאה םאטשרעבלאה םײח ׳ר
 ענײז ןוא ״דמושמ״ רעװאעל םעד ןעגעג ףירב־םגנוגידלושעב עײנ םוט
 ךיז טאה ,לעדנעמ ׳ר ״קידצ״ רעצינזיװ רעד ,רעגאװש רעײז .רעדירב
 טעדנעװעג םעד ןעגעװ ךיז טאה ןוא םולש ןעכאמ ,ןעגעלנײרא טבורפעג
 רע זא ,טרעפטנעעג ףיורעד םהיא טאה רעגעי רונ .רעזדנאם םעד וצ
 ־אדאם יד ביוא ,טלאמעד רונ ןעגנוגידלושעב ענײז ןעמהענקירוצ טעװ
 ־רע ןוא דניז ערעײז ןיא ןײז הדומ ךילטנעפע ךיז ןעלעװ רעדירב רערוג
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 רעד .גנעג עגיטציא־זיב ערעײז ןופ ןופ בא ךיז ןעגאז ײז םאד ,ןערעלק
 טנײמ םהיא טינ יװ טקנופ ,ןעגיװשעג לעיציפא טאה ״ףיוה״ רערוגאדאם

 ־עג אנוש ןעכילרהעפעג םעד ןעגעג רע טאה דײהרעליטש רעבא ,ןעמ
 ־נוא גילדנהעצ ראפ א ןעבאה ןילאװ ןיא .סעגירטניא עקראטש טרהיפ
 רערוגאדאס םעד ןופ גיגנעהבא ןעװעג ןענײז םאװ ,םינבר עטםואװעב
 רע זא ,םאטשרעבלאה םײח ׳ר ןעגעג ףורפיוא ןא טזאלעגסיורא ,״קידצ״
 .אבה־םלוע ןײז ןערהאװעגנא טאה רע זא ןוא בר ןײק ןײז טינ רהעמ ראט
 זעגעלפ םאװ ,ןעשנעמ טדערעגנא לארשי־ץרא ןיא טאה ןעמ :רהעמ ךאנ
 ןעלאז ײז ,(עציטש־דלעג) ״הקולח״ ןעמוקעב אד דנעה רערוגאדאם ךרוד
 םוטעמוא םעד ןעגעװ ןעקישרעדנאנופ ןוא םרח ןיא ןעגעלנײרא םהיא

 ־דנאם ןעגירהעי־70 םעד ןעגעג טירש רעכילדנעש ןימ אזא .ןעגנודלעמ
 רעשידיא רעד ןיא םוטעמוא טצעשעג ךיוה ןעװעג זיא רעכלעװ ,בר רעז
 ךיז ןעגײז זדנאס ןײק .שער ןעכילנהעװעגנוא ןא ןעפאשעב טאה ,טלעװ
 ,עינעמור ןוא ןראגנוא ,עיצילאג ןופ םינבר טרעדנוה ןערהאפעגפיוגוצ
 דגעזיוט ײװצ טגילײטעב ךיז ןעבאה סע רעכלעװ ןיא ,הפיםא ןא ףיוא ןוא
 ־געג ס׳םײח ׳ר ןופ גנולדנאה עםואימ יד טלעפמעטשרעפ ײז ןעבאה ,ןאמ
 ־לאמעד עטםערג יד ןעטארטעגםיורא ךיוא ןעגײז ןעטסעטארפ טימ .רענ
 ־נרא שריה ׳ר ,גרעבמעל ןופ ןאזגאטאנ לואש־ףםױ ׳ר יװ ,םיגבר עגיט
 שלעזײמ רעב ׳ר ,שילאק ןופ סקאװ רזעילא־םײח ׳ר ,קסירב ןופ ןײטש

 גו .זא .א עשראװ ןופ
 ־נאג םעד טא ןעפורעגםיורא גנולדנאה ןײז טימ טאה סאװ ,רעד ןוא
 ם׳רעב ׳ר .געט ערעװש רהעז טבעלעגרעביא טציא טאה ,םרוטש ןעצ
 זיא ,ןעבעל גיגנעהבאנוא ,גיהור א ןערהיפ ןענאק טעװ רע זא ,גנונפאה
 ־אק ןײז ןעגירק טעװ רע זא ,טנעכערעג טאה רע .ןעראװעג ןענורוצ
 טאקאװדא ס׳רעב ׳ר ןעװ רעבא ,װאעל ןיא טאהעג טאה רע םאװ ,לאטיפ
 עצנאג םאד זא ,טלעטשעגסיורא ךיז טאה ,ןעמוקעג ןיהא םעד בעילוצ זיא
 ,ןעטםאק םענעםאלשרעפ א ןיא װאעל ןיא ןעטלאהעג טאה רע סאװ ,דלעג
 רעד .טגראזעג ןיוש םעד ןעגעװ טאה החפשמ יד — ןעדנואװשרעפ זיא
 ־לעװ ךרוד ,ךאפ ןײק .ןעלטימ מוש ןהא ןעבילבעג זיא יבר רעגעזעװעג
 םוצ ןוא ,טגאמרעפ טיג רע טאה ,ןערהענרעד ןענאק ךיז לאז רע ןעכ
 ןיטולחל רע זיא ,ןענאטשעגראפ טציא םהיא זיא רעכלעװ ,ףמאק־םנעבעל
 רעציװאנרעשט יד ןופ עציטש ,ףליה ףיוא .טײרגעגוצ ןעװעג טינ
 םהיא ןעבאה ײז יװ םעדכאנ .ןעטכיר טנאקעג טיג ךיז רע טאה םיליכשמ
 ןיוש םהיא ײז ןעבאה ,םידיםח ןעגעג לעטימ־ףמאק םלא טצונעגםיוא
 עמארד עכילגעזרעפ ןײז רעדא ,שגעמ םלא ,רע .טכיורבעג טינ רהעמ
 ־רעד ץיװאגרעשט ןיא ךיז טאה רעב ׳ר .טריםערעטגיא טינ ײז טאה
 ןעבאה רעדירב יד ןוא יורפ יד .זאלפליה ,םאזנײא ךילקערש טלהיפ
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 ףיוא ײז ןעבאה ךיוא .ןערהעקמוא ךיז לאז רע ,טדערעגוצ רדםכ םהיא
 ־עגרעדינ ןײז .עיצארטסינימדא רעגיװאקוב יד ךרוד טקריװעג םהיא
 טכארבעג ןעבאה ןעגנוהימעב עשיגרענע ערעײז ןוא דגאטשוצ רענעגאלש
 .רוגאדאס ןײק ןעמוקעג קירוצ רע זיא 1869 ץרעמ ףוס ןיא זא ,םעד וצ
 ־עג סאד זיא םידיסח ערהיא טימ החפשמ רערוגאדאס רעצנאג רעד ראפ
 ־אטאפ א ןעמונעגבארא םהיא ןופ טאה ןעמ .ףמואירט רעסיורג א ןעװ
 רע זא ,ןעמעלא ןעזײװעב וצ ידכ ,םוטעמוא טקישעגרעדגאנופ ןוא עיפארג
 ףראדעב סע יװ םאקלאפ ,תואפ ןוא דראב א טימ ,עקלעמראי א ןיא זיא

 .ןײז וצ

 1869 ילױ ןיא .ןעװעג אצױ טיג רוגאדאס רעבא זיא םעד טימ
 לוק״) ״ףורפיוא״ ןא ןעראװעג טקורדעגבא ןעמאנ ס׳רעב ׳ר ןיא זיא
 .ןעראלפמעזקע רעדנעזיוט ןיא טײרפשרעפ טאה ןעמ ןעכלעװ ,(״ארוק
 ״ןעכאז עראבזאלרעדנוא״ עלא יד זא ,טרעלקרע ןוא הבושת אד טוהט רע
 ןעװעג זיא רע לײװ רונ ,ןעניז ןעראלק םײב טינ ןאהטעגבא רע טאה
 .״קידצ״ רעטשענאפעטס םעד ,רעדורב ןײז ןופ טיוט םעד ךרוד טשימוצ
 ןופ טזײלרעד ןוא ןעװעג םחרמ ךיז םהיא ףיוא ךאנרעד רעבא טאה טאג
 ןײז לאז טשנעבעג״ .ןעלאפעגנײרא זיא רע ןיהואװ ,״שינרעטסניפ״ רעד
 ךימ ,דאנעג ןײז רימ ןופ טדגעװעגבא טיג טאה סאװ ,רעטשרעביוא רעד
 ,רעדורב ןעראלק ,ןעגילײה ןײמ ןופ זיוה ןיא טכארבעג ,טלײהעגםױא
 ,ןעצראה ןײמ ןופ דײרפ יד ןוא ןעגיוא ענײמ ןופ טכיל סאד זיא רעכלעװ
 ,טימעג ןײמ טםײװ ,רעטשרעביוא רעד ,רע .החפשמ רענײר ןײמ וצ ןוא
 ךיא באה טײקגיקענטראה רעדא ןעליװ ןעטכעלש ןופ טינ זא ,טסײװ רע
 ראפ ץראה ןײמ סיוא סיג ךיא ןוא ,ןעטאבעג ענײז ןעגעג ןעװעג רבוע
 ךיא לעװ ןעצראה ןעצגאג ן׳טימ ;טכענק ןײד ןיב ךיא :רעפעשעב ןײמ
 דײרפ יד זיא ריד ןענעיד םאד ןוא הרות ןײד ;ןעצעזעג עגײד ןעליפרע
 ־ערג יד יאס ,ןעטאבעג עלא ןעטיהבא גנערטש לעװ ךיא .המשג ןײמ ןופ
 עגילײה ענײמ ןופ ןעגעװ יד ןיא ןהעג לעװ ךיא ,עטסנעלק יד יאם ,עטס
 ,דניז ןײמ ןײז לחומ והט ,םימחר סיורג ןײד גילדעװ ,וד ןוא .ןרעטלע
 טקנופ ןוא גו .זא .א ,״ןערהעקמוא ךיז ךיא לעװ ,ריד וצ םוא ךימ רהעק
 טימ ףירב רעשיסרוקיפא רעד זיא רעהירפ ןעטאנאמ עכילטע טימ יװ
 ,םיליכשמ עגינײא ךרוד ןעראװעג טגיטעטשעב טפירשרעטנוא ס׳רעב ׳ר
 טרימאלקארפ טאה ןעמ סאװ ,ףורפיוא־הבושת רעד טציא ךיוא טאה יוזא
 ־אדאס ראפ א ןופ גנוגיטעטשעב א טאהעג ךיז ףיוא ,ןעמאנ ןײז ןיא

 .םינבר רערוג

 רעטוג א ןעװעג זיא ,בקעי־םהרבא ׳ר /׳קידצ״ רערוגאדאס רעד
 ףורפיוא־הבושת רעד .טוהט רע סאװ ,טסואװעג טאה רע .רעקיטילאפ
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 ןעגעג ףמאק םעד טכאװשעגבא, קורדנײא ןעםיורג א טכאמעג עקאט טאה
 .(*טליטשעגנײא םאקלאפ םהיא ןעכיג ןיא ןוא רוגאדאס

 יד .טרהעקעגמוא טינ ןיוש רעב ׳ר ךיז טאה װאעל ןײק קירוצ
 רעטנוא ,רוגאדאם ןיא טמאזנײארעפ טבעלעגבא רע טאה ןערהאי עטצעל
 טיורטעג טינ םהיא ןעבאה םיבורק יד .החפשמ רעד ןופ טכיזפיוא רעד
 טינ סאװטע רעדיװ לאז רע ,ןעבעגעג גנוטכא םהיא ףיוא גידנעטש ןוא
 םהיא טאה החפשמ יד .ןעבראטשעג רע זיא 1876 רהאי ןיא .ןאהטבא
 ־רעפ רהיא טאה רע םאװ ,ןויזב םעד ןעבעגרעפ טינ טיוט ןייז ךאנ ךיוא
 ׳ר ,רעטאפ ןײז ןעבענ טינ ןעװעג רבקמ ן׳רעב ׳ר טאה ןעמ ןוא\טפאש

 .לעקניװ א ןיא ,טײז א ןא רונ ,רענישזור לארשי

 -גע״ רעד ןיא ןעבעגעגנא זיא ןיבר רעוזאעל םעד ןעגעװ רוטארעטיל יד (*
 רעד זנא וצ .1044 טלאפש ,111 דנאב /׳לוכשא״ גאלרעפ /׳אקייאאדױ אידעפאלקיצ
 ם׳ניבר ןיא עמארד א״ *.ןירדטיל .א :ןעבעגוצ ךאנ ןעמ ןעק עיפארגאילביב
 תבואילמ בוד ׳ר״ *.ז^מיטוג .י .מ .11׳ דכאב ,״תומשנ עשידיא״ ןייז ןיא '׳ףיות
 רעװעיל רעד״ *.ןאזריװאד לביונ .ו״פרת ,שזולק .״ותרוחו ותױשיא ,ױיח

 *.רלזג יולה לאריטי .1935 ,אגאקיש ,ןעטקא רעיפ ןיא עמארד עשיראטםיה /׳יבר
 ,ת״צרת ,ביבא לת ,(בוגאיורד .א .דער) ״םינושאר םימימ״ ןיא תונורכז יעטק

 .ד-ג תרבוח /ב ךרכ



 גנוקישרעפ ןוא טסערא םיןאדראג .ל י
 םעד ןעפורעגםיורא 1879 ר׳דאי ןיא ןעבאה םאװ ,ןעדנעטשמוא יד
 ־רעפ ןײז ןוא ןאדראג .ל .י טעאפ ןעשידיא ןעטמהירעב ם׳נופ טסערא
 ןײז .ןעראװעג טרעלקעגפיוא גינעװ רהעז ךאנ טציא זיב ןענײז ,גנוקיש
 ןעמראדנאשז ןופ גנוטײלגעב ןיא עזײר יד ,עמרוט ןיא ךיז ןעניפעג םצע
 ןעראװעג טקישרעפ זיא רע ןיהואװ ,(.בוג רעקצענאלא) שזאדופ ןײק
 םענעפראװרעפ םעד טא ןיא ןעבעל רעײז ןוא ,יורפ ןײז טימ םענײאניא
 רעדנוזעב א ןיא ןעבירשעב ךילרהיפםיוא ןאדראג טאה ץלא סאד—לעקניװ
 ־עטיל ןײז ןעשיװצ ןעבילברעפ זיא סאװ ,(ךארפש רעשיסור ןיא) לעקיטרא
 ־אװעג טקורדעגבא רימ ךרוד 1913 רהאי ןיא זיא ןוא השורי רעשיראר
 רעבא .(4 דנאב) ״עיאטישזערעפ״ ךובלעמאז ןעשיראטםיה ם׳ניא ןער
 ־עג םהיא טאה סאװ ,עפארטסאטאק רעד ןופ ךאזרוא רעד ןעגעװ
 עטריקילבופ ענײז ןיא יא ,אד יא ןאדראג טדער ,1879 רהאי ןיא ןעפארט
 ־ניװ ןוא ןעשינערעהוצנא עגראק טימ ךיז גידנעגונעב ,גיגעװ רהעז ףירב
 וצ טאהעג טינ תוכײש םוש ןײק טאה םאװ ,ןאדראג זא .ןעקנואװ עגיצ
 ־יטילאפ א ןופ ןברק א ןעװעג אד זיא ,טײקגיטעהט רערעגאיצולאװער
 ןײלא רע .אטשינ לעפײװצ ןײק זיא ןירעד—,״םאנאד״ ,הריםמ רעש

 ,רעקיטאנאפ ןופ טמאטשעג טאה הריסמ יד זא ,טגאז ןוא ףיורעד ןא טזײװ
 ענײז ןיא טינ רעבא רע טיג םיטרפ ערעיונעג ,עטערקגאק ןײק .םידיסח
 ענײז ןופ לעטיפאק םעײנ םעד ןיא ךיוא .ףירב רעדא קרעװ עטקורדעג
 ,(5 דנאב) ״תומושר״ ןיא ןעראװעג טריקילבופ זיא םאװ ,ןעגנורעניארע
 ־ניא רהיא ןוא הריםמ רעד ןעגעװ ןעגנוקרעמעב עגינײא רונ רע טיג
 ,ןעריפאפ ענײז ןעשיװצ ךיז טניפעג סאװ ,לעקיטרא ןײא ןיא רונ .טלאה
 ןופ םיטרפ יד ןעגעװ טלהעצרע ,ראלק ןוא ךילריפםיוא ןאדראג טאה
 טימ לרוג ןײז וליפא גידנעכײלגרעפ ,םהיא ןעגעג עגירטניא רעצנאג רעד
 טינ ךאנ טציא זיב זיא לעקיטרא רעד .לאזקיש ם׳אטםאקא לאירוא
 סלא לאמ ןעטשרע םוצ םהיא ןעריקילבופ רימ ןוא ,ןעװעג טקורדעג
 ןע׳נאדראג ןעגעג הריםמ יד זיא יצ .דנאב םעד ןופ םולש םײב עגאלײב
 ־יטקעלאק א רעדא ,אנוש א םענײז ןופ טירש רעלעודיװידניא א ןעװעג
 ־עב ײז טאה םניוזא םאװ ? רענגעג עשיטאנאפ עגײז ןופ והטפיוא רעװ
 ־עג ײז טאה רעװ ?םהיא ןעגעג לעטימ־טײרטש ןימ אזא וצ ןעגיואװ
 יד ןעקעלפטנע וצ ןעגנולעג םע זיא יוזא יװ ?ןעפלאהעג ןוא טציטש
 ןעװעטאר ןוא דלושנוא ס׳ןאדראג ןערעלקפיוא ,עיצאניכאמ ערעטסניפ
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 ןערהעק עכלעװ ,ןעדנעטשמוא ערעדנא ךאנ ןוא עלא יד ןעגעװ ?םהיא
 ןע׳נאדראג טימ ןהעשעג טלאמעד זיא םאװ ,קילגנוא םעד וצ ןא ךיז
 טםואװעב רוטארעטיל רעזנוא ןיא זיא ,טכארבעגמוא טינ רעיש םהיא ןוא

 .טשיגראג יװ טעמכ
 ןעצנאג םעד חכמ לאירעטאמ ןעטריקילבופ ם׳נופ טײקגיצניװ יד
 ־דנורג טגאזעגםיורא םהיא ןעגעװ ןערעװ סע זא ,וצרעד טגנײרב דאזיפע
 רענעי ןעגעװ ןעגנורעניארע ענײז ןיא .תורעשה ןוא ןעגנורעלקרע עזאל
 יכדרמ ט׳הנעט (1 לײט ,״ברע דע ברעמ״ ןיא ,״םיחכשנ תוגורכז״) טײצ
 ־רעטעפ יד זא ,גנוטפיוהעב רעטקעריד ם׳ןאדראג ןעגעג ןהכה ללה ןב
 ,טאהעג טינ תוכײש םוש ןײק אקוד ךאז רעד וצ ןעבאה ןעסקאדאטרא רעגרוב
 טלהיפעג ךיז טאה םאװ ,שנעמ א ןופ טמאטשעג ראג טאה הריםמ יד זא
 טנעכערעגבא ןפוא אזא ףיוא ןוא ןע׳נאדראג ךרוד טגידײלעב ךילנעזרעפ

 ־רוברעטעפ א טימ השעמ א סיפע טגנײרב ןהכ .מ ןוא .םהיא טימ ךיז
 טסולגרעפ ךיז טאה םהיא סאװ ,רעדײנש א ,ריבג םענעמוקעגפיוא רעג
 טפאשלעזעג־סגנודליב רעשידיא רעד ןופ דילגטימ־ןערהע ןא ןערעװ
 ־עג רעד ןופ ראטערקעם םלא ,סע טאה ןאדראג רונ ,(״הלכשה יציפמ״)
 .ט׳רסמ׳רעפ םהיא רענעי סע טאה ראפרעד ןוא ,טזאלרעד טיג ,טפאשלעז
 עקאט רעדײנש רעכײר א רעגײא טאה ,רעטײװ ןהעז ןעלעװ רימ יװ

 רעבא ,ןע׳נאדראג ןעגעג עיצאגיכאמ רעד ןיא עלאר א טלעיפשעגבא
 .ןהכ .מ טלהעצרעד סע רעכלעװ ןעגעװ ,יד טינ

 סאװ ,טסערא ם׳ןאדראג ןופ גנורעלקרע יד ךיוא זיא גיטכיר טינ
 ־רעפ ,דגאב רעטײװצ) ןעגנורעניארע ם׳אקנעלאראק גו ןיא ןעניפעג רימ
 ןיא טײצ א ןעםעזעג 1879 רהאי ןיא דארג זיא אקנעלאראק .(לײט רעט
 טלהעצרעד רע ןוא ,ןע׳נאדראג טימ (״קאמאז יקסװאטיל״) עמרוט ןײא
 ךיז טאה רעגאיצולאװער ןעשיםור ןעגיטכיװ א םענײא :םעדנעגלאפ
 ןעשידנעלסיוא םעד טימ ךיז גידנעצונעב ,ןעפיולטנא וצ ןעבעגעגגײא
 םהיא ןוא ךיז ראפ טקריװעגםיוא גרוברעטעפ ןיא טאה םע םאװ ,סאפ
 ־רעד ךיז טאה ײצילאפ יד ןעװ .ןאדראג א רענײא ןעבעגעגרעביא
 סאװ ,ם׳נאדראג עלא טריטסערא ןעמ טאה ,טםואװרעד םעד ןעגעװ ךאנ
 .טעאפ רעזגוא ךיוא ײז ןעשיװצ—,גרוברעטעפ ןיא ןענופעג טאה ןעמ
 רעגרוברעטעפ עלא טינ ןעראװעג טריטסערא ןענײז ,םנעטשרע ,רעבא
 סקאמ א סיפע—רענײא ךאנ זיולב טעאפ םעד רעםיוא רונ ,ס׳נאדראג
 טשיג ןעראװעג טריטםערא רעטצעל רעד זיא ,סנעטײװצ ןוא ;ןאדראג
 םעד ןעבעגעגרעביא טאה ןעמ םאװ ,סאפ ןעשידנעלסיוא םעד רעביא
 ראג רעביא — ןהעז רעטעפש ןעלעװ רימ יװ — רוג ,רעגאיצוװלאװער
 טאה ״םיבותכ״ לאנרושז ם׳גיא רעבײרש א רעגײא .ךאזרוא רעדנא ןא
 ־ראג גידנעריראנגיא ,ןוא עיםרעװ עגיטכירנוא ס׳אקנעלאראק טלאהרעדיװ
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 ןוא טםערא ןײז זא ,גנונײמ יד טגאזעגםיורא ,גנורעלקרע עשוריפב ס׳ןאד
 .שינהעשעג עגילעפוצ א יװ רהעמ טשינ ןעװעג זיא גנוקישרעפ

 ־עגבא ךיז טאה סע טניז ,רהאי 60 טעמכ רעביאראפ ןיוש ןענײז׳ם
 דאזיפע םעד ןופ רעמהענלײט עלא .עטכישעג עגירעיורט יד טלעיפש
 טרעדנוהרהאי עבלאה ענעגנאגרעפ סאד ;טלעװ רענעי ףיוא ןיוש ןענײז
 עכילטפאשלעזעג עשירענגעג ענעי ןופ טײקפראש יד טפמעטעגבא טאה
 טכארבעגמוא טינ רעיש טאה טײרטש רעבראה רעײז םאװ ,ןעגנומערטש
 וױטקעיבא ןוא יונעג טײצ יד ןעמוקעג ןיוש זיא׳ס .ןע׳נאדראג .ל .י
 שיטאמארד א זיולב טינ ראפ טלעטש םאװ ,דאזיפע םעד ןערעלקוצפיוא
 ם׳גופ לעטעלב א ךיוא ךײלגוצ רונ ,עיפארגאיב ם׳ןאדראג ןופ לעטיפאק
 ןעלעװ רימ .ןערהאי רע־70 יד ןופ םוטנעדױ ןעשיםור ןיא ףמאק־רוטלוק
 ־אמ עטריקילבופ טשינ ךאנ ,עײנ ןופ דנורג ן׳פיוא ןאהט ןעריבורפ סע
 ־עב רעד ןופ ןעוױכרא יד ןיא ןענופעג ןעבאה רימ םאװ ,ןעלאירעט
 ־ור רעד ןופ גנוטלאװרעפ עלארטנעצ) ״גנולײטבא רעטירד״ רעטסואװ
 ־עג רעגרוברעטעפ ןעגילאמא םעד ןופ ןוא (ײצילאפ רעשיטילאפ רעשים
 ־ימאפ ם׳ןאדראג ךיוא טצונעגסיוא ןעבאה רימ .(* ראטאנרעבוג־לארענ
 יװ ,םעדײא ןוא רעדורב ןײז ןופ ןעגנולײטטימ עגינײא ,וױכרא־ןעיל
 ־רעטעפ רעד ןופ וױכרא ם׳ניא ךיז ןעניפעג סאװ ,ןעלאירעטאמ יד ךיוא

 .עדנײמעג רעשידיא רעגרוב

 רעטםואװעב א טלאמעד ןיוש ,ןאדראג .ל .י טאה 1872 טײצ־רעמוז
 ,(.בוג רענװאק) זלעט לעטדעטש םאד טזאלרעפ ,טםיצילבופ ןוא טעאפ

 ךיז ןוא ,לוש רעשידיא רעשיניורק א ןופ רעטלאװרעפ ןעװעג זיא רע ואװ
 ןײז ןיא פאטע רעגיטכיװ א ןעװעג זיא סאד .גרוברעטעפ ןיא טצעזעב
 ןאדראג טאה זלעט ןערעטםניפ ,םענעפראװרעפ ם׳ניא .גנאג־םנעבעל

 ־עג רהעמ זיא םאװ ,לעטדעטש ם׳ניא״ .טקירדעג רהעז טלהיפעג ךיז
 ן׳רעזארפ .מ דנײרפ ןײז ראפ ךיז רע טגאלקעב—ףראד א וצ ןעכילג
 ־לאפ ןיא גנאל ןערהאי ןיוש ךיא בעל—1870 ינױ ןעט־6 ןופ ףירב א ןיא

 —1870 ,עיצידיע&םקע עט-3 /׳כנול״טבא רעטיירד״ רעד ןופ װינרא (*

 .38 .מונ—1879 ,ראטאנרעבונ-.נעג רעגרוברעטעפ ם׳נופ וױכרא ;94 רעמונ

 ךאנ ןעװענ זיא ננוקישרעפ ןײז ןואי ןע׳נאדראנ ףיוא הריםמ רעד ןעגעװ
 רעבא .קינלאםרנאנאדארג רעגרוברעטעפ: ןופי וױכרא ןיא ״עלעיד״ רעדניוזעב א
 ןעטנעמוקאד ן״ק ןענײז וױכרא םעד טא ןופ ןעטישער עגייצניװ יד ןעשיװצ
 יד ןיא ןוטח רעד טאה ,טיסואװעב יװ .ןעבילברעפ טינ ןענאדראג׳ ןעגעװ
 רעגרוברעטעפ ןופ וױכרא םעד ןעדינוצעגרעטנוא 1917 ראורבעפ ןופ געט^המוהמ
 עםאמ רעםיורג רעד ןיא ןאד זיא ,סיוא טזיײװ; םע יװ ןוא ;קינלאשטאגאדארג

 •זע׳נאדראג ןעגעװ ״עלעיד״ יד ךיוא ןעטוקיעגמוא ןעריפאפ עטנערברעפ
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 ,ןעטכיזנא ענײמ טינ אד טהעטשרעפ רענײק ;טײקמאזנײא רעמאק
 טימ .גיטױנ זיא סע ןעװ ,ןײז וצ בשימ ךיז ןעמעװ טימ רענײק אטינ
 א ןיא רעגעפראװרעפ א יװ אד ךיא ןיב טײברא רעשירארעטיל ןײמ
 ןעזײװעב ןענאק לאז ךיא ןעמעװ ,שנעמ ןײא ןײק אטינ .רבדמ ןעטםיװ

 ןוא ;הצע ןײז ןעגערפ ןוא גנונײמ ןײז ןערעהוצםיוא ידכ ,גנופאש ןײמ
 ,טציא יװ ףראש יוזא טלהיפעג טינ סע ךיא באה ןעבעל ןיא לאמנײק ךאנ
 ־ערטםיורא ךילטגעפע זומ ןעמ זא ,טכארבעג טאה טײקגידגעװטיונ יד ןעװ
 לעװ ךיא ואװ ,ןעטײהנעגעלעגנא עלאנאיצאנ ןוא עזעיגילער ןעגעװ ןעט
 םורעד זיא׳ם .(2 ״טראװ םעדעי ראפ טײקכילטראװטנארעפ יד ןעגארט
 ןע׳נאדראג ראפ טאה םע גנוטײדעב עסיורג ארא׳ס ,ןהעטשרעפ וצ גנירג
 ־ור רעד ןיא ןענופעג טאה רע סאװ ,הביבם עלערוטלוק ,עײנ יד טאהעג
 ־עפ ןיא ןעבעל ןײז ןופ רהאי ןעביז עטשרע יד .טדאטשטפיוה רעשים
 דאירעפ רעטסגיטכיװ ןוא רעטסראבטכורפ רעד ןעװעג ןענײז גרוברעט
 עטםעב ענײז ןעפאשעב טאה רע ואװ ,טײקגיטעהט רעשירארעטיל ןײז ןופ
 ערהיא טימ טײקכילקריװ רעשידיא רעד טעמדיװעג ןענײז םאװ ,ןעמעאפ

 .ןײפ ןוא תורצ ,ןעטיונ
 ןא ןעלקיװטגע וצ טײקכילגעמ יד ןעמוקעב ןאדראג טאה ךײלגוצ
 ךיז רע טאה גרוברעטעפ ןיא .טײקגיטעהט עכילטפאשלעזעג עשיגרענע
 לעטש יד ןעמהענראפ וצ ןעראװעג ןעפורעגםיורא זיא רע לײװ ,טצעזעב
 רעשידיא רעד ןיא ןוא גנוטלאװרעפ־עדנײמעג רעד ןיא ראטערקעם ןופ
 לעיפ טגעלעג טאה ןאדראג .(״הלכשה יציפמ״) טפאשלעזעג־םגגודליב
 ־יזראפ ואװ ,ןעטלאטשנא עדײב יד ןענדראוצנײא ףיוא טײברא ןוא הימ
 ךאנ טאה טפאשלעזעג־םגנודליב יד .גרובצניג ןאראב ןעװעג זיא רעדנעצ
 יז םאװ ,גנוטײדעב ןוא טעטיראלופאפ עגעי טכײרגרעד טינ טײװ טלאמעד
 ־רעפ ךאנ טאה יז .ןא ןערהאי רעגיצנײנ יד ןופ ,רעטעפש ןעמוקעב טאה
 ןעלטימ־דלעג עלא טעמכ ,רעדעילגטימ להאצ עגיצניװ א רהעז טגאמ
 זיא יז ןוא ןײלא גרובצניג ןאראב ם׳נופ רונ ןעמוקעב יז טגעלפ ערהיא
 ןעשיטארקאטםירא ןײז ײב גנולײטבא־םגנורעלקפיוא ןימ א יװ ןעװעג

 ־עג רעד ןעװעג טיג הרבח רעד ןיא זיא׳ם ךאװש יװ רעבא .זיוה־קנאב
 ־וצנײרא ןעגנולעג ןעגעװטםעדנופ ןע׳נאדראג זיא ,םלופ רעכילטפאשלעז
 ןעציטש םוצ עגונב םרעדנוזעב ,גנובעלעב עםיװעג א רהיא ןיא ןעגנײרב
 ־יא עמירא ךיוא יװ ,קרעװ־םגגורעלקפיוא ערעײז ןוא רעלעטשטפירש

 .ןעטנעדוטם עשיד
 ראטערקעם םלא טײברא ם׳ןאדראג ןעװעג זיא רעמאזקריװ לעיפ ךאג
 ־לאהעג טשרע טאה יז .גנוטלאװרעפ־עדנײמעג רעגרוברעטעפ רעד ןופ

 455 .ז ,1 .ב ,ןאדראג .ל .י חורגא (2
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 ןופ רעגנעהנא רעגירעפײא סלא ,ןאדראג ןוא ,ןערעװ ןעפאשעב ןיא ןעט
 ידכ ,עיגרענע עצנאג ןײז טעדנעװעגנא טאה ,ןעטכיזנא־״הלכשה״ יד
 ־נונדרא עשיטײל עײנ ןעטײהנעגעלעגנא־עדנײמעג יד ןיא ןעגנײרבוצנײרא
 ם׳נופ ןעטשער יד ןעטארםיוא ןוא רעגײטש ןעשיאעפארײא םעד טיול ןעג
 ־אג ןעשידאמ־ײנ א טרהיפעגגײא טאה רע .״לעביטש־להק״ ןעגילאמא
 גנונדרא ןיא טכארבעג ,להוש־ראכ רעגרוברעטעפ רעד ןיא טםנעידסעט
 א ןעמיטשעב וצ טקריװעגטימ ,אשידק־הרבח רעד ןופ טײקגיטעהט יד
 .לג .ד .א ,שיםור ףיוא ןעגידערפ ןענאק לאז םאװ ,רעניבאר ״םענאיזאק״
 טסאהרעפ גוגעג ןעװעג ללכב ןעזײרק עמורפ יד ןיא זיא םאװ ,ןאדראג
 ־רוברעטעפ יד ײב זיא ,״וגהנמכ םלוע״ רעדא ״דױ לש וצוק״ ןײז ראפ
 ־גיטעהט ןײז קנאדא רעטםאהרעפ לעיפ ךאג ןעראװעג ןעסקאדאטרא רעג
 רעד ןופ גנוטלאװרעפ יד .עדנײמעג רעד ןופ ראטערקעס םלא טײק
 ־רוברעטעפ רעד ןופ רעהעטשראפ עכילטע ןופ ןענאטשעב זיא עדנײמעג
 ,רעדנעציזראפ רעד .ץנעגילעטניא ןוא עיזאושזרוב־סיורג רעשידיא רעג
 רע ואװ ,זיראפ ןיא ןעגנײרברעפ טײצ לעיפ טגעלפ ,גרובצניג ןאראב
 ןופ רעדעילגטימ עגירעביא יד ןופ ;ןעטפעשעג עםיורג טאהעג טאה
 ־עגנא יד טימ טריםערעטניא גינעװ ענײא יד ךיז ןעבאה גנוטלאװרעפ רעד
 ־געמ יד טאהעג טינ—ערעדנא יד ןוא ,עדנײמעג רעד ןופ ןעטײהנעגעל
 .טײצ ןוא טײקמאזקרעמפיוא עגירעהעג יד ײז ןעבעגוצבא טײקכיל
 ־אכ ןעטסעפ ןוא עיגרענע ןײז ,ןעמאנ ןעשירארעטיל ןעםיורג ןײז קגאדא
 ענעדײשעב יד זיולב גידנעמהענרעפ לעיציפא ,ןאדראג זיא רעטקאר
 עלא רעביא רעטלאװרעפ רעד ןעראװעג שיטקאפ ,ראטערקעס ןופ לעטש
 ־ראטש א טימ טײקכילנעזרעפ א .עדנײמעג רעד ןופ ןעטײהגעגעלעגנא
 ־רעביא רעםײה ןײז ײב ,רע טאה ,ףמאק םוצ טײקטײרג טימ ,ןעליװ ןעק
 גיטיונ ראפ ןעטלאהעג טינ ,״הלכשה״ ןופ ןעלאעדיא יד וצ טײקגעבעג
 ־יא רעגרוברעטעפ רעד ןופ ןעטנעמעלע עמורפ יד טימ ךיז ןענעכער וצ
 טאה סע .ןעגגאלרעפ ןוא ןעטכיזנא ערעײז טימ ,גנורעקלעפעב רעשיד
 ןעבראה א וצ ןעמוק ךאז יד טעװ טײהנעגעלעג רעד ײב זא ,טריפשעג ךיז

 .טקילפנאק
 רעזאלב קחצי ׳ר ,בר רעגרוברעטעפ רעד ךיז טאה 1877 יאמ ןיא

 רע ואװ )ענװאק ןײק ןערהאפעגקעװא זיא ןוא לעטש ןײז ןופ טגאזעגבא
 .(״סעקינ׳רסומ״ יד ןופ רערהיפנא םלא ןעטערטעגסיורא ךאנרעד זיא
 טכער ןײק טאהעג טינ ללכב םינבר ״ענװאבוד״ יד ןעבאה ,טםואװעב יװ
 ־עג בר רעד זיא גרוברעטעפ ןיא .״אטרעשט״ רעד רעסיוא ןעבעל וצ
 ןוא ,״ףליהעג״ ןײז םלא ,רעניבאר ״םענאיזאק״ םוצ ןעבירשעגוצ ןעװ
 ׳ר .ץנעדיזער רעד ןיא טכערגיואװ לעיציפא ןעבעגעג םהיא טאה סאד
 ענעי ןופ רענײא ,טינש ןעטלא ןופ ראג בר א ןעװעג זיא רעזאלב קחצי
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 יד ןעװעג ןעגיוא ס׳ןאדראג ןיא ןענײז סאװ ,(״םיער׳ד םיעורה״) םינבר
 ־עג סאװ ןוא ,תורצ עבילרעגיא עשידיא עלא ןיא טינ רעיש עגידלוש־טפיוה
 טאה רעזאלב רעבא גנאל יװ .סאה ןעפעיט א טלהיפעג רע טאה ײז ןעג
 .ןאהט טנאקעג טשינראג ןאדראג טאה ,גרוברעטעפ ןיא תונבר טעװארפעג
 גנוטלאװרעפ־עדנײמעג יד זא ,טרהיפעגכרוד םנעטײצ־ײב רונ טאה רע
 אבהל ףױא סאד ,סולשעב םעד ןעמונעגנא 1875 רעבמעװאנ ןיא ךאנ טאה
 ןערעװ ןעדאלעגנײא (הארוה הרומ .ה . ד) ״ףליהעג־רעגיבאר״ םלא לאז
 ןײז טימ ךיוא ןעסאפ תודמול רעמאקלאפ ץוחא לאז סאװ ,שגעמ אזא
 ןעשיגפרעדעב יד ראפ טײקשיטײל רעכילטלעװ ןוא גגודליב רענײמעגלא
 יד רונ יװ ןוא .גגורעקלעפעב רעשידיא רעשיטדעטש־טפיוה רעד ןופ
 ־עג יד טאה ,טנאקאװ ןעראװעג טציא זיא בר רעגרוברעטעפ ןופ לעטש
 ןײק גידנעכאמ טינ ןוא םענײק ײב גידנעגערפ טינ גנוטלאװרעפ־עדנײמ
 םעד רעגלאפכאנ ם׳רעזאלב םלא ט מ י ט ש ע ב ןײלא ,ןעלהאװ םוש
 גידנעבעל .ן׳רעגנאװשלא קחצי ׳ר ,(.בוג רענװאק) ןאגריוט ןופ בר
 ־סיוא ךיז רעגגאװשלא טאה ,ץינערג רעשיםײרפ רעד ןעבעג גנאל ןערהאי
 ןײפ ץנאג טאה רע ,״שטײד־ךיוה״ טעמכ ,ןעגיוצראפ ןעדײר טנערעלעג
 רעצריק סאװטע טדײלקעג ךיז רע טאה ךיוא ;שיאערבעה ןעבירשעג
 טאה םעלא םעד טימ ןוא ,םינבר ךילנהעװעג רעדײא ,רעשיטײל לעיפ ןוא
 ־עג יד .ן׳רעזאלב ,רעגנעגראפ ןײז ןופ טדײשרעטנוא קראטש ךיז רע
 ־רעגיבאר״ סלא טלעטשעגוצ לעיציפא םהיא טאה גנוטלאװרעפ־עדגײמ
 ־אנאדארג רעגרוברעטעפ ם׳נופ גנוגיטעטשעב יד ןעגארקעג ,״ףליהעג
 רעגנאװשלא .י בר רעײג רעד זיא 1877 רעבמעטפעם ןיא ןוא ,קינלאשט

 .גרוברעטעפ ןײק ןערהאפוצ ןעמוקעג
 ־סיורא טאה סע סאװ ,גנוגערפיוא עגידלאװעג יד ןעפײרגעב וצ ידכ
 ןעמ ףראד ,גנוטלאװרעפ־עדנײמעג רעד ןופ טירש רעגיזאד רעד ןעפורעג
 ־עגנא טלאמעד טאה עדנײמעג רעלעיציפא רעד וצ זא ,ןעניז ןיא ןעבאה
 רעשידיא רעגרוברעטעפ רעד ןופ לײט רעטםגיצניװ עמאם רעד טרעה
 יד ךיז טגעלפ ןעטכירעב־רהאי עטקורדעג ערהיא ןיא .גגורעקלעפעב
 ־יא רעגרוברעטעפ בור סאד זא ,ןעגאלקעב ןײלא גידגעטש גנוטלאװרעפ
 ן׳ראפ טכירעב םעד ןופ .עדנײמעג רעד ןופ ןעםיװ טשיג ןעליװ ןעד
 גנורעקלעפעב רעשידיא רעצנאג רעד ןופ זא ,ןהעז וצ זיא 1877 רהאי
 ,רעדעילגטימ 190 א רונ לכה־ךם טגאמרעפ עדנײמעג עלעיציפא יד טאה
 וצ ףיוא .ןעטנעגילעטגיא ןוא ןעטנאסרעמאק עטםכײר יד ןופ טפיוהרעד
 ןיא טכערניואװ ״רשכ״ א ןעבאה טפראדעג ןעמ טאה ,דעילגטימ א ןערעװ
 רעמורפ רעד .דלעג־רבח עמום עדנעטײדעב א ןעלהאצ ןוא גרוברעטעפ
 ־רעטעפ לײט רעטסערג רעד טרעהעגגא ןאד טאה םע ןעכלעװ וצ ,סאלק
 זיא ןוא םינינמ ןוא ןעלהוש יד םורא טריפורג ךיז טאה ,ןעדיא רעגרוב
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 ,ןעבאה ןעםקאדאטרא יד .עדנײמעג רעלעיציפא רעד ןופ טיױו ןענאטשעג
 רעד ןופ גנוטכיר רעד וצ עיטאפמים ןײק ןעלהיפ טנאקעג טינ ,ךילריטאנ
 ערהיא טימ טריםערעטניא טינ ךיז ןעבאה ןוא עדנײמעג רעשידאמ־ײנ
 ־רעפ־עדנײמעג יד זא ,טגנאלרעפ ײז ןעבאה רעבא ראפרעד ;םינינע
 ־נעגעלעגנא עזעיגילער ע ר ע י י ז ןיא ןעשימ טינ ךיז לאז גנוטלאװ
 ןעטגעגילעטניא ןוא סעקישטדאירדאפ ,ןעריקנאב עכילטע יד .ןעטײה
 טינ ךיז ראפ הארוה־הרומ ןײק ןעבאה גנוטלאװרעפ־עדנײמעג רעד ןופ
 םעײנ א ןעגעװ עגארפ יד זיא רעבא םאלק ןעמורפ םעד ראפ ;טכיורבעג
 ־אה ןעפראד ,ןעםקאדאטרא יד ײז רונ ואװ ,ןינע רעגיטכיװ א ןעװעג בר
 ףראד עדנײמעג רעלעיציפא רעד ןופ גנוטלאװרעפ יד ןוא ,העד יד ןעב
 ס׳קינלאשטאנאדארג םעד ףיוא ״ףליהעג־רעניבאר״ םלא ןעלעטשוצ זיולב

 ךיז ראפ ןעלעװ ,ןעםקאדאטרא יד ײז סאװ ,בר םענעי גנוגיטעטשעב
 ןעלדנאה .גרוברעטעפ ןיא טכערניואװ ןעמוקעב לאז רע ידכ ,ןעבײלקםיוא
 ־ערפנא טינ .ה .ד ,ןאהטעג טאה גנוטלאװרעפ־עדנײמעג יד יװ ,יוזא רעבא
 ןירעד ןעװעג ןעמעלא ןופ רהעמ ןענײז םאװ ,יד ןופ םענײק וליפא גידנעג
 תונבר ןעװארפ וצ ףיוא ןעצימע ןעמיטשעב ןײלא ןוא ,טריסערעטניארעפ
 ײרפ טכער ןײז םאלק ןעמורפ םעד ײב ןעביור :טײטעב טאה םאד—
 רהאי ן׳ראפ טכירעב ןעטקורדעג רהיא ןיא .בר א ךיז ראפ ןעלהעװ וצ
 ואװ ,גנוציז רהיא ןיא זא ,ןײלא גנוטלאװרעפ יד טגיטעטשעב 1877
 ךיז טאה ,ן׳רעגנאװשלא ןעמיטשעב וצ ןעראװעג ןעסאלשעב זיא םע
 לאז יז ןעװ רעבא .עדנײמעג רעד ןופ דעילגטימ ן י י א רונ טגילײטעב
 ןעטלאװ ,רעדעילגטימ 190 ערהיא עלא וליפא ןעפורעגפיונוצ ןעבאה
 טינ לאפ ןײק ףיוא ןעמיטש ערעײז בר א ןעלהעװ ןעגעװ עגארפ רעד ןיא
 ־לעפעב רעשידיא רעגרוברעטעפ רעד ןופ ןעליװ םעד ןעקירדפיוא טנאקעג
 טכירעב ןעבלעזמעד ןיא .לײט ןעמורפ רהיא ןופ סרעדנוזעב ,גנורעק
 המ :״רמוחו לק״ ןעלעניגירא ןא גנוטלאװרעפ־עדנײמעג יד טנע׳שרד
 ענײמעגלא ןהא ,ןײלא טמיטשעב יז טאה רעניבאר ״םענאיזאק״ מעד ךאד
 ־עג םיװעג (בר םעד .ה .ד) םענײז ״ףליהעג״ םעד יז טאה—,ןעלהאװ
 ־איזאק״ רעד זא ,ײברעד רעבא טסעגרעפ יז !ןעמיטשעב ןײלא טגעמ
 ,קינלאשטאנאדארג םעד ץוחא ,םענײק ךילטנעגײא זיא רעניבאר ״רענ
 יד ןופ ענײא ןעװעג זיא בר ןעגעװ עגארפ יד תעשב ,גיטיונ ןעװעג טינ

 .ןעסקאדאטרא יד ראפ עטםגיטכיװ עמאם
 ךיז ןעבאה ,לעטש ןײז ןופ קעװא זיא רעזאלב יװ םעדכאנ ךײלג
 ־עב ןעבױהעגנא גרוברעטעפ ןיא סאלק ןעשידיא ןעמורפ םעד ןעשיװצ
 םיכוםכם ןעגיוצעג ךיז ןעבאה טײצ עגנאל א .בר םעײנ א ןעגעװ ןעגנוטאר
 ענעדישרעפ ןעשיװצ ךיוא רונ ,םידגנתמ ןוא םידיםח ןעשיװצ זיולב טשינ
 ןעגעװ ןעמוקכרוד טנאקעג טינ טאה ןעמ ןוא ,ןעגנוריפורג עשי׳דיםח
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 טאה םאװ ,גגוטלאװרעפ־עדנײמעג רעד ןופ טירש רעד .טאדידנאק א
 ־גינײא עדנעלהעפ יד ןעפאשעב רעבא טאה ,טכארבעגפיוא ךײלג ןעמעלא
 םענײא ןעבײלקוצסיוא ךיז ןעשיװצ ןעראװעג הושומ זיא ןעמ ןוא ,טײק
 ,תודמול רעםיורג ןײז ךרוד לאז סאװ ,םינבר עטםדנעטײדעב יד ןופ
 ןעמהענסיוא שזיטםערפ ןעשילאראמ ןעכיוה ןײז ןוא טײקגיגנעהבאנוא
 ־אג ןיא ךילדנע זיא ןעגנולדנאהרעטנוא הײר א ךאג .ןעטכיש עלא ײב
 עםיורג א להוש ״רעשי׳רחוס״ רעד ןיא ןעמוקעגראפ 1877 רעבמעװ
 ,ןעלהוש עלא ןופ רעהעטשראפ טגילײטעב ךיז ןעבאה םע ואװ ,גנולמאזרעפ
 ־עב רעשידיא רעגרוברעטעפ רעד ןופ ןעםאלק עגעדישרעפ ןוא םינינמ
 ןעדאלוצנײא ןעראװעג ןעםאלשעב גימיטשנײא זיא סע ןוא ,גנורעקלעפ
 רעשי׳דיסח א ןעװעג זיא רע שטאכ .יודנאל ןמלז ׳ר ,בר רעקםבעטיװ םעד
 ־עג יװ ,םידגנתמ יד ךיוא טמיטשעג רוטאדידנאק ןײז ראפ ןעבאה ,בר
 בתכ״ א ןעבירשעגנא ךאנרעד ןעמ טאה ,ןעלעפ עניוזא ןיא ךילגהעװ

 ־וצבארא קסבעטיװ ןײק ןעשנעמ ײװצ טקישעג ,טע׳מתח׳עג םהיא ,״תונבר
 ןעמוקעג יודגאל ןמלז ׳ר זיא 1877 רעבמעצעד ןיא ןוא ,בר םעד ןעגנײרב

 .גרוברעטעפ ןײק
 ןײק .״אװטסלעטישזאװארפ״ הרדס א ןעביוהעגנא ךיז טאה אד
 ־עדנײמעג יד ןעדײס ,טאהעג טינ יודנאל טאה גרוברעטעפ ןיא טכערניואװ
 ,״ףליהעג־רעניבאר״ סלא ןעבײרשוצ לעיציפא םהיא לאז גגוטלאװרעפ
 .ן׳רעגגאװשלא ךרוד ןעמונרעפ ןעװעג ןיוש זיא לעטש עגיזאד יד רעבא
 ,גגוטלאװרעפ־עדגײמעג רעד ןופ טרעדאפעג טאה סאלק רעמורפ רעד
 ןעלעטשוצ םלאפנעלא זיא ,ן׳רעגנאװשלא ןעגיטײזעב טינ ביוא ,לאז יז
 ן׳יודנאל ןופ רעבא ןעבאה ענעי .״ףליהעג־רעניבאר״ ןעטיױוצ םלא יודנאל
 ץלא ןעראװעג זיא בר םעד רעביא תוקולחמ יד .ןעסיװ טלאװעג טשינ
 םע םאװ ,בר םעד :עגיד׳הנושמ א ןעװעג זיא עגאל יד .רעפראש
 ־עפ ןיא ןעבעל וצ טרהעװרעפ זיא ,גנורעקלעפעב יד ןעבילקעגםיוא טאה
 ־עב טאה םע םאװ ,בר רענעי ןעמוקעב טאה טכערניואװ ןוא ,גרוברעט
 ם׳יודנאל .םענײק גידנעגערפ טינ ,גנוטלאװרעפ־עדנײמעג יד טמיטש
 ־ניואװ םהיא ראפ ןעגירק וצ זיא סע יװ טהימעג ךיז ןעבאה רעגנעהנא
 ־ירפ״ רעטשרמולכ סלא ןעבירשעגוצ ןעװעג רע זיא טײצ ןײא ;טכער

 טקעדטנע דלאב זיא םאד רעבא ,רעלדנעה־ןעטנאילירב א וצ ״קישטשאק
 ־ניואװ ס׳יודנאל ןפוא ן׳רשכ ,ןעלאגעל א ףיוא ןענדראנײא .ןעראװעג
 ־קאפ זא ,טסואװעג טאה ײצילאפ יד לײװ ,רעװש רהעז ןעװעג זיא טכער
 ןעמ ײברעד ןעטלאהעג לאמ לעיפ טאה םע .תונבר רע טעװארפ שיט
 ־וצנוא יד זיא ,רעטײװ סאװ .גרוברעטעפ ןופ ןעקישסיורא םהיא לאז
 טריראנגיא טאה סאװ ,גנוטלאװרעפ־עדנײמעג רעד ןעגעג טײקנעדירפ
 ןעםקאדאטרא יד ןופ סאה ,ןראצ רעד .ןעגיטשעג ץלא ,עגאל ם׳יודנאל
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 זיא ײז ראפ ליױו ,ןע׳נאדראג ףיוא טרירטנעצנאק טפיוהרעד ךיז טאה
 יד .עלאר עטםוױטקא יד טרעהעגנא אד טאה םהיא זא ,ראלק ןעװעג
 ןיא .עסערפ רעד ןיא גנאלקבא ןא ןענופעג טאה תקולחמ עפראש
 ־רעטעפ ןופ ףירב״ הײר א ןענישרע 1878 רהאי ןיא זיא ״הריפצה״
 ןוא יוגעג ןעראװעג ןעטכיולעב זיא טקילפנאק רעצנאג רעד ואװ /׳גרוב
 ־לושעב טימ סיורא טערט טנעדגאפסעראק רעד ;וױטקעיבא םאקלאפ
 ךיז טאה יז םאװ ראפרעד ,גגוטלאװרעפ־עדנײמעג רעד ןעגעג ןעגנוגיד
 טימ ךיז גידגענעכער טיג ׳בר א ןעמיטשעב וצ ןײלא טכער םאד ןעמונעג
 עצנאג זיא יודגאל יװ םעדכאנ .ןעדיא רעגרוברעטעפ יד ןופ ןעליװ םעד
 יד זיא ,טכערניואװ טימ ןײפ עטסערג יד ןענאטשעגסיוא ןעטאנאמ ןהעצ
 ןיא ןוא ,ןעבעגוצכאנ ןעגנואװצעג ןעװעג ךילדנע גנוטלאװרעפ־עדנײמעג
 ןעמיטשעב :סולשעב םעד ןעמונעגנא יז טאה 1878 רעבאטקא ביוהנא
 םעד ףיוא םהיא ןעלעטשוצ ןוא ״ףליהעג־רעניבאר״ ןעטײװצ םלא יודנאל
 טאה רעבא קינלאשטאגאדארג רעד .גגומיטשעב ס׳קינלאשטאגאדארג
 ,ףליהעג־רעגיבאר ןײא טימ ןהעגעב ךיז ןאק גרוברעטעפ זא ,ןענופעגגײא
 םעדכרוד זיא טכערניואװ ס׳יודנאל טימ עגאל יד .טגאזעגבא טאה רע ןוא
 ־ראג ןעגעג ןעסקאדאטרא יד ןופ ןראצ רעד ןוא ,(* רעגרע ךאנ ןעראװעג
 ,רוטאדידגאק ס׳רעגנאװשלא ןופ רעצישעב ןוא רעוהטפיוא םלא ,ןע׳נאד

 .רעסערג לעיפ ךאנ—
 רעד טאה ,בר ן׳רעביא תוקולחמ עפראש יד גידנעריזירעטקאראכ
 .מונ) 1878 ינױ ןיא ךאג ״הריפצה״ ןופ טנעדגאפסעראק רעגרוברעטעפ
 רע .ןעטאטלוזער עבראה רהעז וצ ןערהיפ ןאק יז סאד ,טנעראװעג (23
 ־ײלברעפ טעװ גנוטלאװרעפ־עדנײמעג יד ביוא זא ,טגאזעגסיואראפ טאה
 רעד ןעשיװצ גנוטלאפש עפעיט א ןעמוקראפ ןאק ,עיציזאפ רהיא ײב ןעב
 אד טעװ םאלק רעמורם רעד :גרוברעטעפ ןיא גנורעקלעפעב רעשידיא
 ־עב טימ עדגײמעג עשיםקאדאטרא—ערעדנוזעב א ןעריזינאגרא ךיז ראפ
 רעדנעריטסיזקע רעד ןוא הלהק רעײנ רעד ןעשיװצ ןוא ,םינבר ערעדנוז
 וצ .ףוס א ןהא ןעגנובײר ןוא םיכוסכס ןעמוקראפ ןעזומ אליממי ןעלעװ
 טאה ךילנעזרעפ ןע׳נאדראג ראפ רעבא ,ןעגנאגרעד טשינ םע זיא םעד

 .ןעגלאפ עגירעיורט רהעז טאהעג ,ךילקריװ ,תקולחמ יד
 טכאמעג ײצילאפ יד טאה 1879 ץרעמ ןעט־24 ןופ טכאג רעד ןיא
 עלא ןעמונרעפ ,גנוכוזרעטנוא עגנערטש א גגוניואװ ןיא ןע׳נאדראג ײב
 זנעמכ ךיז טאה ימנאל ןמלז ׳ד יװ םעדכאנ ,1883 רהאי ןיא טשרע (3
 -עב לעיציפא רע זיא ,״אװטםלעטישזאװארפ״ טימי טעשטומענפא רהאי םקעז
 ןעמוקעב ךילדנע טאה ןוא ״ךליהעג-רעניבאר״ רעטײװצי םלא ןעראװעג טמיטש
 ןמלז ׳ר םאװ ןעטײקגירעװש עםיורג יד ןעגעװ .גריוברעטעפ ןיא טכערניואװ
 -רא ם׳ןאק םחנ© טהעז ,גרוברעטעפ ןיא טכערניואװ ן׳טימ טאהעג טאה יודנאל

 .223 .מונ ,1925 /׳טנעמאמ״ ןיא לעקיט
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 יורפ ןײז טימ םענײאניא םהיא טרהיפעגבא ןוא ףירב ןוא ןעריפאפ עגײז
 ־גיק יד) ״קאמאז יקסװאטיל״ עמרוט ןיא רעדניק ערעגגיא עדײב יד ןוא
 ־ראג ןעמ טאה אד .(טזאלעגסיורא םורא געט ײרד ןיא ןעמ טאה רעד
 וצ טאה ןעמ .ןעכאװ םקעז םורא ןעטלאהעגבא יורפ ןײז ןוא ןע׳גאד
 ןײק ײז טכאמעג טינ טײצ עצגאג יד ךיוא ,טזאלעגוצ טינ םעגייק ײז
 שיטילאפ א ראפ סאװ ןיא ,טםואװעג טינ וליפא טאה ןאדראג .רעהרעפ
 ע׳טושפ א ןעװעג זיא יורפ ןײז .טגידלושעב ןערעװ ײז ״ןעכערברעפ״
 ןײק וליפא ןוא ןעדײר שיסור טנאקעג טינ טעמכ טאה סאװ ,עגעדיא
 םאװ .טײטעב ״טםילאיצאס״ טראװ םאד סניוזא סאװ ,טאהעג טינ ףירגעב
 ־לעזעג ןוא עשיטילאפ ענײז טיול רע זיא ,ןײלא ןע׳נאדראג טגנאלעבנא
 ־יװטעי ןוא םזילאיצאס ןופ טײװ רהעז ןענאטשעג ןעטכיזנא עכילטפאש
 רעד זא ,ראלק ןעװעג אזלא זיא סע .טײקגיטעהט רערענאיצולאװער רעד
 .שיגדנעטשרעפסימ א םיפע ךרוד ןעראװעג ןעפורעגםיורא זיא טסערא
 ןײק ,״ינפ״ עשידיא רעגרוברעטעפ יד ןופ רעגיצנײא ןײק טאה ךאד ןוא
 גנאל ןערהאי טאה ןאדראג ואװ ,ןעטלאטשנא עדײב יד ןופ רערהיפ ןײא
 ־עג טינ רהיר א וליפא ,ײז טימ םענײאגיא טײבראעג ראטערקעס םלא
 ןוא שינדנעטשרעפסימ םאד ןערעלקוצפיוא ידכ ,רעגגיפ ן׳טימ ןאהט
 ןופ ןוא עדנײמעג רעד ןופ רעציזראפ רעד ,תמא .ןע׳נאדראג ןעײרפעב
 ־םיוא ןיא ןעװעג ןאד זיא ,גרובצניג ןאראב ,טפאשלעזעג־סגנודליב רעד
 ,װאקאילאפ .ש ןענופעג ךאד ךיז ןעבאה גרוברעטעפ ןיא רעבא ;דנאל
 ־לעזעג רעכיוה א טימ ןעשנעמ — ,ןאמפיוק .א ,לאטנעזאר .ל ,קאז .א
 ןוא ןעטפאשטנאקעב עסיורג טימ ,עגאל רעלעיצנאניפ ןוא רעכילטפאש
 ־אטשעג ןענײז סאװ ,ןעשנעמ ;ןעזײרק עלעיציפא יד ןיא ןעגנודגיברעפ
 טוג ךײלגוצ ןעבאה סאװ ןוא טכאדרעפ ןעשיטילאפ ןעדעי רעםיוא ןעג
 זיא טײצ יד .ןעטכיזגא עגײז ןוא טײקגיטעהט ןײז ,ןע׳נאדראג טנעקעג
 ־רענע ןא טרהיפעג טאה גנוריגער יד ,עגיהורמוא ןא רהעז ןעװעג רעבא
 רדסכ ןענײז םע ,ןעטנעמעלע ערענאיצולאװער יד ןעגעג ףמאק ןעשיג
 ־עגסיורא ןעבאה ״ינפ״ יד ןוא — ,ןעגנוכוזרעטגוא ,ןעטסערא ןעגנאגעג
 ןעשימ וצ טאהעג ארומ טושפ ןעבאה ײז ;תונדחפ עכילגײלק א ןעזיװ

 .ךאז רעד ןיא ךיז
 ־אטםעג ןוא ןע׳נאדראג ראפ טהימעג ךיז ןעבאה סאװ ,עגיצגײא יד
 ןוא ןאלפאק סקאמ םידײא ןײז :ןעװעג ןענײז ,ןעװעטאר וצ םהיא טער
 רהעז—רעטצעל רעד ,ןעטאקאװדא עדײב ,ןאדראג םהרבא רעדורב ןײז
 ןײז .ןאדראג .א טײבראעג טאה שיגרענע סרעדגוזעב .רעטסואװעב א
 לאז ןעמ ,ןעגנוהימעב עגײז עלא .עדעװש א רהעז ןעװעג רעבא זיא עגאל
 ־רע שטאכ םהיא לאז ןעמ ,רעדורב םעד טימ ךיז ןהעז ןעביולרע םהיא
 ןעבילברעפ ןענײז ,טגידלושעב טרעװ רענעי ךילמענ םאװ ןיא ,ןערעלק
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 ־ראג טהעטשעב סע סאװ ןיא ,גידנעםיװ טינ .טאטלוזער םוש א ןהא
 יד ןיא ;רעטסניפ רעד ןיא טעשזנאלבעג יװ רע טאה ,דלוש ם׳ןאד

 ־רעבוג־לארענעג רעגרוברעטעפ םוצ טגנאלרעד טאה רע סאװ ,תושקב
 תונעט עגײמעגלא טימ ןענעגונעב טזומעג ךיז רע טאה ,אקרוג ראטאנ
 ןעגירהאי־לעיפ ןײז ןעגעװ ,טעטילאיאל רעשיטילאפ ם׳ןאדראג .ל ןעגעװ
 עשידיא עלעיצניװארפ ענעדישרעפ ןיא גאגאדעפ סלא טםנעיד ןעטםנרע
 גלאפרע ןײק רעבא ןעבאה תושקב עלא יד .לג .ד .א ,ןעלוש־םגנוריגער
 אקרוג ראטאנרעבוג־לארענעג רעד טאה לירפא ןעט־30 םעד .טאהעג טינ
 יורפ ןײז ןוא ןע׳נאדראג .ל ןעקישרעפ :םולשעב םעד ןעמונעגנא ןיוש
 ־ײצילאפ רעטנוא ןעטראד ײז ןעלעטש ןוא עינרעבוג רעקצענאלא ןיא
 אקרוג וצ טדנעװעג ןאדראג .א ךיז טאה גאט ןעבלעזמעד .טכיזפיוא
 ןוא םולשעב ם׳נופ גנוליפרע יד ןעגעלבא (1 :לאז רע ,השקב א טימ
 ;טײקגיטעהט ם׳ןאדראג .ל ,י ןעגעװ ךיז ןעגידנוקרע יונעג לײװרעד
 (ם׳רעדורב םעד .ה .ד) ןײז ףיוא יורפ רעד טימ םהיא ןעזאלםיורא (2
 זיא יאמ ןעט־3 םעד .טגאזעגבא ןעכאז עדײב יד טאה אקרוג .תוברע
 טקישעגםיורא ןעמראדנאשז ןופ גנוטײלגעב ןיא ,יורפ רעד טימ ןאדראג
 ,שזאדופ ןײק ןעמוקעגנא יאמ ןעט־15 םעד ןוא גרוברעטעפ ןופ ןעראװעג

 .עיגרעבוג רעקצענאלא ןיא לעטדעטש ןײלק א
 ם׳נופ רעציזראפ רעד ןעװעג זיא ןעטנעילק ם׳ןאדראג .א ןעשיװצ
 ־עפש ם׳נופ רעטאפ רעד) װעיטאנגיא .פ ףארג ,טעטימאק־ןעראטםינימ
 ־עג רהעז םהיא טאה םאװ ,(רעטסינימךרעניא ןעשיטימעםיטנא ןעגידרעט
 ןעגנוהימעב ענײז עלא זא ,גידנעהעז .טאקאװדא ןוא שנעמ סלא טצעש

 ;ןעפלעה ןעטעבעג םהיא ןאדראג .א טציא טאה ,גלאפרע ןהא ןעבײלב
 ,־רעד ןוא טײהנעגעלעגנא עצנאג יד טרעלקרע ךילטפירש םהיא טאה רע
 ־עג גיד׳הנושמ יוזא ןעראװעג טרהיפעג זיא ךאז יד זא ,ןעזיװעגנא ײב
 ערעײז ןופ גידנעדײר טינ ןיוש ,עטקישרעפ עדײב יד וליפא סאד ,םײה
 ןעמ ךילטנעגײא םאװראפ ,ףירגעב ןעטסעדנימ םעד טינ ןעבאה ,םיבורק
 ־עגסיורא טאה װעיטאנגיא .פ ףארג .טפארטשעב בראה יוזא ײז טאה
 ,עגאל ם׳ןאדראג טימ טריםערעטניארעפ ךיז ןוא להיפעגטימ לעיפ ןעזיװ
 ס׳ןאדראג .א אקרוג ראטאנרעבוג־לארענעג םוצ טקישעגרעבירא טאה רע
 ־רעװ עמיראװ עכילטע ךיז ןופ ןעבעגעגוצ ןוא גנורעלקרע עכילטפירש
 ןופ .טרידנעמאקער ןפוא ןעטםעב ן׳פיוא םהיא טאה רע ואװ ,רעט
 ןאדראג .א ךיז טאה ן׳װעיטאנגיא וצ רעפטנע ןעכילטפירש ס׳אקרוג
 ןײז ןעגעג גנוגידלושעב יד טהעטשעב סע םאװ ןיא ,טםואװרעד ךילדנע

 :םעדנעגלאפ טלעטשעגסיורא ךיז טאה סע ,רעדורב
 ־עג זיא ן׳װארוז לארענעג ,קינלאשטאנאדארג רעגרוברעטעפ םעד
 ־יװעגנא טרעװ םע ואװ ,ןאדראג .ל .י ףיוא הריסמ א ןעראװעג טכאמ
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 ־דלעג ,טפאשלעזעג־סגנודליב רעד ןופ ראטערקעם םלא ,טיג רע (1 זא ,ןעז
 ־םיוא ,םוטעמוא טלעמאז רע (2 ;ןערענאיצולאװער־ןעטנעדוטס עציטש
 ־עיצ ערענאיצולאװער ףיוא דלעג ,ןעמאנ ס׳גרובצניג ןאראב גידנעצונ
 רעד ןערעװ טגיטעטשעב לאז םע ,ןעקריװטימ ראפ טאה רע (3 ;ןעל
 טאה רע סאװ ,עמום עםיורג א ןעמוקעב ,בר (? רעקםבעטיװ) רעװעליהאמ
 ןיא טהעטש רע (4 ןוא ,ןעקעװצ ערענאיצולאװער ףיוא ןעבעגעגרעביא
 ביוא .ןערענאיצולאװער עשידנעלםיוא טימ ןעגנודניברעפ עכילטפירש

 יד טמאטשעג טאה סע ןענאװ ןופ ,עגארפ א ןײז טנאקעג ךאנ טאה סע
 רעביא טינ טקנופ־סגנוגידלושעב ר ע ט י ר ד רעד טזאל ,הריסמ
 ןײז זא ,ראלק גידנעטשלאפ זיא םע ;לעפײװצ םוש ןײק םעד ןעגעװ
 ןופ רעוהטפיוא יד סאװ ,עיציזאפ יד ןעריקםאמרעפ — ןעװעג זיא לעיצ
 ־עג .בר םעד ןעגעװ תקולחמ רעד ןיא ןעמונרעפ ןעבאה הריםמ רעד
 א — ריבג םענעמוקעגפיוא ןא םענײא ךרוד םירםומ יד ןעבאה טקריװ
 ןיא ןעגעלפ ,טסואװעב יװ .גרעבנעזאר .פ ,רעדײנש רעגרוברעטעפ
 .״אװטםלאשטאנ״ וצ םיברוקמ ןײז םרעדײנש עשידיא ןעטײצ עגילאמא

 ףעש מעד — ן ׳ ו ו א ס ר ו פ טימ ןעדנובעגסיוא ןעװעג זיא גרעבנעזאר
 ־עפ ם׳נופ גנוטלאװרעפ רעד ײב גנולײטבא־םײהעג רעשיטילאפ רעד ןופ
 ךיז טאה עמוס־דלעג עטכער א ראפ .קינלאשטאנאדארג רעגרוברעט
 ןופ םהיא ןרעטײװרעד זיא ,ןע׳נאדראג ן׳רטפ טינ ביוא ןעמונעג װאסרופ
 יד זא ,ןענאטשרעפ טוג רע טאה ,״קינארכא״ רעטינעג א .גרוברעטעפ

 ,הריםמ רעד ןיא ןעראװעג טלעטשעגםיורא ןענײז סאװ ,ןעגנוגידלושעב
 סולשעב א ןעדנירגעב ףיורעד ןענאק לאז ןעמ ,טרעפמולעגמוא וצ ןענײז
 ־עב״ זיא׳ם ערעםאװ ןעגירק טזומעג ,אזלא ,טאה ןעמ .ןע׳נאדראג ןעגעג
 ןעפאכרעביא ןעמ טגעלפ גנאל טאנאמ א /׳ןעגנוגיטעטשעב״ /׳ןעזײװ
 ךיז ןעבאה ןעטנעגא עמײהעג ם׳װאםרופ ;ץנעדנאפסעראק ם׳ןאדראג
 טאה ןאדראג ואװ ,זיוה ם׳נופ ״סעקינראװד״ יד ײב ןהעגרעד טהימעג
 רעבא — ,ןעשנעמ עגיטכעדרעפ םהיא ײב טינ ןעגיטכענ םע יצ ,טבעלעג
 טינ זיא ,ןעריטנעמארפמאק שיטילאפ םהיא לאז סאװ ,ךאז םוש ןײק
 דארג .האצמה א ףיוא ןעלאפעג װאםרופ זיא .ןעקעדטנע וצ ןעגנולעג
 ןעגעװ גנושראפםיוא ןא טרהיפעג גנולײטבא־םײהעג יד טאה טלאמעד
 ,טכאדרעפ א ןעלאפעג זיא םע עכלעװ ףיוא ,ןענאזרעפ 23 ןופ לעזײרק א
 ־איצולאװער טײרפשרעפ ןוא טקורדעג גרוברעטעפ ןיא ןעבאה ײז םאד
 ןעװעג רעטסגיטכעדרעפ רעד זיא ײז ןעשיװצ ;םעיצאמאלקארפ ערענ
 םהיא טאה םאװ ,טעאפ םעד רעדמערפ־דליװ א—ןאדראג סקאמ א סעפע
 .ןהעזעג טינ ןעגיוא יד ןיא וליפא לאמנײק (עגירעביא עלא יד ךיוא יװ)
 ־ילאפ ףיוא) טעפעשטעגוצ יורפ ןײז ןוא ןע׳נאדראג .ל .י װאםרופ טאה
 ״עלעיד״ רענעי וצ (״טהײנעגוצ״ :ןעםײהעג םע טאה ןושל ןעשיאײצ
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 ־אנאדארג םעד טםעומשעגנײא ײברעד ןוא םעיצאמאלקארפ יד ןעגעװ
 ־טימ ןוא רעדורב רעכילבײל א ם׳ןאדראג סקאמ זיא רע זא ,קינלאשט
 ־וצ װארוז קינלאשטאנאדארג רעד טאה לירפא ןעט־25 םעד .רעפלעה
 טראפער א אקרוג ראטאנרעבוג־לארענעג רעגרוברעטעפ םעד טלעטשעג
 25 ןופ רעטםײר א טימ םענײאניא ,םעיצאמאלקארפ ןינע םעד ןעגעװ
 ןרעטײװרעד ,גנונײמ ןײז טיול ,לאז ןעמ סאװ ,ןענאזרעפ עגיטכעדרעפ
 ־ירפ יד רעסיוא ןיוש ןערירוגיפ רעטסײר םעד ןיא ;גרוברעטעפ ןופ
 םירםומ יד .יורפ ןײז ןוא ןאדראג .ל .י ךיוא ןענאזרעפ 23 עגידרעה
 טימ ךיז ןענעכערוצבא ףיוא טײצ עטםדנעםאפ יד ןעבילקעגסיוא ןעבאה
 טלעקיװטנע טלאמעד טאה ײטראפ ערענאיצולאװער יד .ןע׳נאדראג
 טגלאפעג ןעבאה ןעטקא עשיטםירארעט ;טײקגיטעהט עשיגרענע ןא
 רעד טימ ,ײצילאפ עשיטילאפ יד .ןערעדגא םעד ךאנ רענײא רדסכ
 עלא ףיוא טײבראעג טאה ,שארב ״גנולײטבא רעטירד״ רעטמהירעב
 ןעשנעמ עגילהעצנוא ןעמ טגעלפ טכאדרעפ ןעטםעדנימ םעד ײב .םילכ
 ־רעפ ןעזיױועב ןוא ןעגנושראפסיוא ןהא ,טכירעג םוש ןהא ןוא ןעריטםערא
 ־רוברעטעפ רעד .סעמרוט יד ןיא ןעטלאהבא גנאל־ןערהאי רעדא ןעקיש
 ־עג טינ ,טכארטעג טינ גנאל טאה אקרוג ראטאנרעבוג־לארעגעג רעג
 טיול ,טלעטשעג לירפא ןעט־30 םעד ןיוש ןוא ,תוריקח םוש ןײק טכאמ
 ־רעפ 25 עלא יד ןעגעװ סולשעב ןײז ,טראפאר ם׳קיגלאשטאנאדארג םעד
 יורפ ןײז ןוא ןאדראג .ל .י ןעגעװ ךיוא ײז ןעשיװצ ,ןעגאזרעפ עגיטכעד
 ,עיגרעבוג רעקצענאלא ןיא ןעקישרעפ וצ טנעדרארעפ רע טאה ײז —
 רעטלאװרעפ־טפיוה םעד טלײטעגטימ ףכית רע טאה םולשעב ןײז ןעגעװ
 ־ןרעגיא םעד ןוא ן׳לעטנערד לארענעג ,״גגולײטבא רעטירד״ רעד רעביא
 תונעט םוש ןײק ,ךיז טהעטשרעפ ,ןעבאה עגעי ;ן׳װאקאמ רעטםינימ

 .טאהעג טיג םעד ןעגעג
 עמרוט ןיא ןע׳נאדראג וצ ןעמ טאה ,טקרעמעב ןיוש ןעבאה רימ יװ
 ־נעטכא טינ ,ןוא טכאמעג טינ םהיא רעהרעפ ןײק ,טזאלעגוצ טינ םענײק
 טרעװ רע םאװ ןיא ,טרעלקרע טינ םהיא וליפא ,גנורעדאפ ןײז ףיוא גיד
 טלאװ טינא ,װאםרופ טגראזעג ןיוש טאה םעד ןעגעװ — ,טגידלושעב
 ,ןהעזעג ךיוא טאה רע .עיצאניכאמ עשלעװײט ןײז ןערעװ טקעדטנע
 יװ ,םהיא גידגעזאלםיורא טיג ,ןעקישקעװא ףכית ןע׳נאדראג לאז ןעמ
 רע ידכ ,געט ראפ א ףיוא תוברע ףיוא ,רעדורב ןײז ןעטעבעג טאה םע
 ־רופ טאה ןוחטב רתיל .ןעטײהנעגעלעגנא־דלעג ענײז ןענעדראנײא לאז
 ם׳ןאדראג ךאנ טאגאמ א יװ רהעמ ןיוש .םאװטע ךאנ ןאהטעגבא װאם
 ־עג־םגנודליב רעד ןופ ארױב ם׳ניא זיא ,ינױ ןעט־19 םעד ,גנוקישרעפ
 אד טאה ײצילאפ יד ןוא ,גגוכוזרעטנוא ןא ןעראװעג טכאמעג טפאשלעז
 טשרמולכ טאה סע סאװ ,דאלקם־רעכיב ״ןעלאגעלגוא״ ןא — טקעדטנע
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 דאלקס־רעכיב םעד ןעגעװ) .ןאדראג ראטערקעם רעד טנעדראעגנײא
 ־כיראב־רהאי עטקורדעג יד ןיא ןערעװ טלײטעגטימ גיםעמלעגער טגעלפ

 טלעטשעגוצ ןוא טריקםיפנאק ןענײז םע .(!טפאשלעזעג דעד ןופ ןעט
 ס׳ןאדראג ןופ זײװעב רעײנ םלא ,״גנולײטבא עטירד״ רעד ןיא ןעראװעג

 ס׳ןאמדארטש יװ ,קרעװ ״עטרהעװרעפ״ עכלעזא ,דלוש רעשיטילאפ
 ־נעדױ םעד ערהעלנעטיז״ ם׳םיובנירג ,״עקרעװ דנוא ןעבעל ם׳ענײה״

 .לג .ד .א ,״םמוהט
 טציא ךיז טאה םע םאװ ,דליב סאד ןעװעג טינ זיא׳ס גירעיורט יװ
 ־רעפ ם׳ןאדראג ראפ טקעלפטנע גנוקריװטימ ם׳װעיטאנגיא ףארג קנאדא
 וײלגרעפ ןיא ןעביוהעג גנומיטש רעײז ןעגעװטסעדנופ ךיז טאה ,רעגידײט
 יד זיא טציא .רעטםניפ רעד ןיא טפאטעג ןעבאה ײז ןעװ ,רעהירפ טימ
 ןיא ,טלאה ןעמ סאװ ײב טםואװעג טאה ןעמ ,ראלק ןעראװעג עגאל
 םעד ןעבעגעג טאה סאד ןוא — ,ןעקריװ ףראד ןעמ גנוטכיר רעסאװ
 .א טאה — ,טציא ןיוש ןעםײװ רימ״ .גלאפרע ףיוא ןעפאה וצ דנורג
 — ,שזאדופ ןײק רעדורב מוצ ןעבירשעג 1879 יאמ ןעט־11 םעד ןאדראג
 וצ ןעבאה רימ םאװ ןעגעג ןוא גנוגידלושעב יד טהעטשעב סע םאװ ןיא
 ךיא .הטומ םעד ןערילרעפ טינ רהאה א ףיוא טספראד וד .ןעטײרטש
 ־אװ רונ ,םישדח ןײק טינ ןיוש ןעבײלב ןעמוקקירוצ ןײד זיב זא ,ןעכער
 ,רהאפבא ןעגילײװטײצ א ףיוא יװ ןעבעל גיטציא ןײד ףיוא קוק !ןעכ
 עמירא .טנוזעג ןײד טיה ןוא ןעקנאדעג ערעטםניפ יד ךיז ןופ בײרט
 טינ וליפא לאמנײק םיװעג ךיז טאה רהיא ,(יורפ ם׳ןאדראג .ל .י) אלעב
 .ןירעכערברעפ עשיטילאפ א ראפ ןעטלאה יז טעװ ןעמ זא ,ט׳מולח׳עג
 טםרעםיוא ןעװעג םע טלאװ ,גירעיורט ףעיט יוזא ןײז טינ לאז ךאז יד ןעװ
 — ,טײברא רעײא וצ ,זנוא וצ רעהא ןעמוקקירוצ רעײא״ — .״ךילרעכעל
 ףראד — ,ןאלפאק .מ םידײא ןײז גאט םענעגײא םעד ןע׳נאדראג טבײרש
 וצ טכער גידנעטשלאפ ןעבאה רימ .טנעהאנ רהעז ראפ ןעטלאה ןעמ
 ״!ןעגידנע ןעכיג ןיא ךיז ןעלעװ עגירעזנוא יד ןוא ןײפ ערעײא זא ,ןעפאה
 טקריװעג רעגידײטרעפ ס׳ןאדראג ףיוא טאה גידנערעטנומרעד םרעדנוזעב
 טינ ךיז טאה רע .עגאל ןײז וצ גנוהיצעב עגיצראה ס׳װעיטאנגיא ףארג
 א טימ ,ן׳אקרוג וצ טקישעגרעבירא טאה רע םאװ ,םעד טימ טנעגונעב
 ־רעפוצ ךרוד טאה רע ;ףירב ם׳ןאדראג .א ,עיצאדנעמאקער רעמיראװ
 טײקגיטעהט ס׳ןאדראג .ל .י ןעגעװ טגידנוקרע ךיז עטנאקעב עגיםעל
 ־םיוא עגיטםניג יד ן׳אקרוג טלײטעגטימ ךילנעזדעפ טאה ןוא ,ןעבעל ןוא
 ןופ ןאדראג .ל .י ךיז טאה יאמ ףוס .ןעמוקעב טאה רע סאװ ,ןעטפנוק
 רעד ןעמוקעג זיא גרוברעטעפ ןײק זא ,טסואװרעד ץיטאנ־םגנוטײצ א
 ןוא םהיא טאה םאװ ,ןאמפיוק־ןאפ ראטאנרעבוג־לארענעג רענאטםעקרוט
 ,ןערהאי רע־60 יד ןופ ךאנ טנעקעג טוג טײקגיטעהט עשיגאגאדעפ ןײז
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 ךיז טאה ןאדראג .ענליװ ןיא ראטאנרעבוג־לארענעג ןעװעג זיא רע ןעװ
 ־עב טאה רע ואװ ,ףירב א טימ םהיא וצ טעדנעװעג שזאדופ ןופ טציא
 ־לעה ןעטעבעג ןוא ,ןהעשעג םהיא טימ זיא סאװ ,קילגמוא םאד ןעבירש
 ־עג א ןיא טגיטעטשעב ןוא השקב ןײז טליפרע טאה ןאמפיוק־ןאפ .ןעפ

 .טעטילאיאל ס׳ןאדראג אקרוג טימ ךערפש
 ־אװעג טײרגעגוצ םאװטע םורא יוזא זיא ןעדאב רעד יװ םעדכאנ
 ־רעבוג־לארענעג םעד טגנאלרעד יגױ ןעט־2 םעד ןאדראג .א טאה ,ןער
 ־נאג רעד ןעגעװ גנורעלקרע עכילטפירש עכילרהיפםיוא ןא אקרוג ראטאנ
 ם׳ןאדראג .ל .י אד רע טריזירעטקאראכ לכ־תישאר .טײהנעגעלעגנא רעצ
 עםײה ןעפאשעב םהיא טאה יז זא ,ײברעד גידנעזײװנא ,טײקגיטעהט
 ךיוא ךײלגוצ ןוא ןעדיא לײט ןעטרעלקעגפיוא םעד ןעשיװצ רערהערעפ
 ־רעד ךיז טלעטש רע .ןעםקאדאטרא יד ןעשיװצ םיאנוש עטנערברעפ—
 רעד ףיוא ןוא בר רעגרוברעטעפ םעד רעביא תקולחמ רעד ףיוא בא ךאנ
 ראטערקעם םלא ,ןע׳נאדראג טרעהעגנא אד טאה׳ם סאװ ,עלאר רעוױטקא
 טימ לופ ,ײטראפ עשירענגעג יד״ .גנוטלאװרעפ־עדנײמעג רעד ןופ
 ־יװצ רעוהט עשיגרענע עמאם יד ןופ םענײא םלא ,רעדורב ןײמ וצ םאה
 ןפוא זיא טינ רעםאװ ףיוא ןעםאלשעב טאה ,ןעדיא עטעדליבעג יד ןעש
 ,קילגנוא סאד זא ,לעפײװצ םוש ןײק אטינ זיא סע ...ן׳רטפ וצ םהיא
 ןופ טאטלוזער א זיא ,דניזעגזיוה ם׳רעדורב ןײמ ןעפארטעג טאה םאװ
 ןעהיצוצרעבירא ןעבעגעגנײא ךיז טאה םע רעכלעװ ,הריסמ רעשלאפ א
 ןעגעװ תועידי ןעבילקעג ןעבאה םאװ ,יד ןופ ןעצימע טײז רהיא ףיוא
 יד טא .(עלאר ס׳װאםרופ ףיוא שינערעהוצנא׳נא) ןינע ס׳רעדורב ןײמ
 סאװ ,עיצאניכאמ עשלעװײט עגעי ןעפאשעב םע טאה גנוגינײא ענעש
 א טריניאור ןוא טכאמ יד תועט ןיא טכארבעגנײרא ,קילגנוא םוצ ,טאה
 ןוא טײקגיטשיג יד טירש ײב טירש ףיוא טקעד רע ״!עילימאפ עצנאג
 רעד ןיא ןענײז םאװ ,ןעגנוגידלושעב עלא יד ןופ טײקדליװ עגידנעטשלאפ
 ןיא ןעמ טאה יצ״ .ןע׳נאדראג ןעגעג ןעראװעג טלעטשעגסיורא הריסמ
 םאװ ,םאװטע שטאכ ןעגופעג רהאי 25 ראפ ץנעדנאפסעראק רעצגאג ןײז
 ךיז טאה ײצילאפ־םײהעג יד ? ןעריטעמארפמאק שיטילאפ םהיא לאז
 סע יװ ןעטגעגא ערהיא ךרוד טהימעג טםערא ןײז ראפ טײצ עגנאל א
 רהיא זיא םאד רעבא ,דניז ״ערענאיצולאװער״ ענײז ןעקעלפטנע וצ זיא
 ןעמ טאה קינלאשטאנאדארג רעגרוברעטעפ םעד .ןעגנולעג טינ ךאד

 טימרעד ןוא ,רעדורב א רערעזגוא זיא ןאדראג סקאמ זא ,טסעומשעגנײא
 עשיטילאפ יד .ןע׳נאדראג .ל .י ןעגעג גנומיטש א םהיא ײב ןעפאשעב
 ־וצ ךאד טאה ,גנוטלאװרעפ ם׳קיגלאשטאנאדארג םײב םאװ ,גגולײטבא
 ררב ןײמ ןעגעװ ןעטפנוקםיוא עלופםינמײהעג לעיפ יוזא ןעבילקעגפיונ
 ־מוא ן׳טושפ אזא ןערעלקפיוא טנאקעג טינ יז טאה עשז־ןיוש ;רעד
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 ־לעװ ,שגעמ רעדמערפ םאקלאפ א םהיא זיא ןאדראג םקאמ םאד ,דנאטש
 ."?עמרוט ןיא ןהעזרעד ןעבעל ןיא לאמ ןעטשרע םוצ טאה רע ןעכ
 טפול וצ יװ זיא םאװ ,שנעמ א זיא עיצאניכאמ רערעטםניפ רעד קנאדא
 ןײז טימ םעגײאגיא גידלושמוא ,טײקגיטעהט רעגיטסײג וצ טנהעװעג
 לעקניװ ןערעטםניפ א ןיא ץיגרע ןעפראװרעפ ןעראװעג יורפ רעקנארק
 ־רא ןײז ןופ ,רעדגיק ענײז ןופ ןעםירעגבא ,עינרעבוג רעקצענאלא ןיא
 א ןעראװעג טפאשרעפ זיא רעדורב ןײמ ןופ ןאזרעפ רעד ןיא״ .טײב
 ,גרוברעטעפ ןיא זיולב טינ ןעדיא עטעדליבעג יד גנוגידײלעב עמאזיורג
 ־עג ןוא תמא ,עביל־ןעשנעמ ןופ ןעמאנ ןיא .דנאלםור ץנאג ןיא רונ
 עכילקילגמוא יד ףליה־וצ ןעמוק ץנעלעםקע רעײא ךיא טעב טײקגיטכער
 ־ראג .א טגידנערעפ יוזא — ״!עגירטניא רעכילדגעש רעד ןופ תונברק

 .גנורעלקרע ןײז ןאד
 ,ןײלא טאה אקרוג .טאטלוזער ןהא ןעבילברעפ טינ זיא השקב יד
 ןעצנאג םעד טקוקעגכרוד ,ערעדנא ףיוא לאמםאד ךיז גידנעזאלרעפ טינ
 ,ףירב םעד ןופ ןהעז וצ זיא ,ןעמוקעג זיא רע רהיפםיוא רעםאװ וצ .ןינע
 ־ימ־ןרעגיא םוצ טדנעװעג ילױ ןעט־6 םעד ךיז טאה רע ןעכלעװ טימ
 ןופ םולשעב (ס׳אקרוג .ה .ד) ןײז זא ,םהיא טרעלקרע רע .רעטסיג
 ־צענאלא ןיא יורפ ןײז ןוא ןע׳נאדראג ןעקישרעפ ןעגעװ ,לירפא ןעט־30
 ־רעטעפ ם׳נופ טכירעב םעד ףיוא טעדנירגעג ןעװעג זיא ,עינרעבוג רעק
 ,תועידי יד טיול זא ,טגיטעטשעב טאה םאװ ,קינלאשטאגאדארג רעגרוב
 ןע׳נאדראג ףיוא טלאפ ,ןעבילקעגפיונוצ טאה ײצילאפ־םײהעג יד םאװ
 ־עװ טכאדרעפ א ,ןעגאזרעפ ערעדנא הײר א ףיוא ךיוא יװ ,יורפ ןײז ןוא
 דלאב .םעיצאמאלקארפ ערענאיצולאװער ןעטײרפשרעפ ןוא ןעקורד ןעג
 ,ן׳אקרוג ,םהיא וצ ןעביוהעגנא ןעבאה גגוקישרעפ ם׳ןאדראג ךאנ רעבא
 ןעמוגעג טיג לײטנא םוש ןײק טאה ןאדראג זא ,ןעטפגוקסיוא ןהעגרעד
 וליפא טאה רע זא ,םעיצאמאלקארפ ןעטײרפשרעפ רעדא ןעקורד ןיא
 םענעי וצ טרעהעגנא ןעבאה סאװ ,ןעשנעמ יד ןופ םענײק טנעקעג טינ
 םאװ ,תועידי יד ןופ טײקגיטכיר יד זא ןוא ,לעזײרק ןערעגאיצולאװער
 טפור ,ןעטנעגא עמײהעג יד ןופ ןעמוקעב טאה קינלאשטאנאדארג רעד
 ,ןעגױאװעב ךימ טאה םאד״ .לעפײװצ ןעקראטש א ךיז ןעגעג סיורא
 ־עװ תועידי יד ןעקוקוצכרוד ךילנעזרעפ — ,אקרוג רעטײװ טבײרש —
 ־אדארג ם׳נופ גנוטלאװרעפ רעד ןיא ךיז ןעניפעג סאװ ,ןע׳נאדראג ןעג
 ־ נ ו א רעד ןיא טגײצרעביא גידנעטשלאפ ךיז באה ךיא ןוא ,קינלאשטאנ
 םאוו ,ןעטנעגא־ייצילאפ יד ןופ טייקכילרהע
 קיגלאשטאנאדארג םעד טכארבעגניירא ןעבאה
 ־ײצרעביא רעמאקלאפ רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ;ת ו ע ט א ן י א
 ןיא טינ זיא ,טכאדרעפ א ןעלאפ ןע׳נאדראג ףיוא ןאק םע ביוא זא ,גנוג
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 םלא טלעדגאהעג גירעהעג יװ טינ טאה רע זא רונ ,טכיזניה רעשיטילאפ
 טנײמ אקרוג ,םינפא) טפאשלעזעג־םגנודליב רעשידיא רעד ןופ ראטערקעס

 ־עג ״טקעדטנע״ זיא םאװ ,קעטאילביב ״עלאגעלנוא״ טשרמולכ יד אד
 ךיז גידנעטלאה .(טפאשלעזעג־םגגודליב רעד ןופ ארױב ם׳ניא ןעראװ
 ־וצמוא ביוחמ ראפ ,תמא ןוא טײקגיטכערעג ןופ ןעמאנ ןיא ,רעבירעד
 ־רוג טגידנערעפ יוזא — ,טכער ערעײז יורפ ןײז ןוא ןע׳נאדראג ןערהעק

 טכילפ ןײמ ראפ ךיא ןעכער — ,רעטסינימ־ןרעניא מוצ ףירב ןײז אק
 ־עהעג יד ןעכאמ וצ ךײא ןעטעב ןוא ץנעלעסקע רעײא םע ןעלײטוצטימ
 ־עמוא ןעגיואװ ײז ןעביולרע ןוא ײז ןעײרפעב ןעגעװ גנונדרארעפ עגיר
 ןוא גרוברעטעפ ץוחא ,ןעגנאלרעפ ןעלעװ ײז ואװ ,םוט
 גנוצנערגעב עטצעל יד .עינרעבוג רעגרוברעטעפ
 ־טינ ןופ ןעטיהרעפ וצ ידכ ,ןע׳נאדראג וצ עגוגב גיטיונ ראפ ךיא טלאה
 ־עג רענעפורעגנא רעד ןופ ראטערקעם םלא ןעגנולדגאה עגירעהעג

 .'׳טפאשלעז
 רעטםינימ־ןרעניא רעד טאה ,ןעװעג ןאד זיא רעגײטש רעד יװ
 ,״גנולײטבא רעטירד״ רעד רעביא רעטלאװרעפ־טפיוה םעד טגערפעגנא
 ־ימ םעד ןעשיװצ ןעגנולדנאהרעפ עכילטפירש יד .ןלעטנערד לארענעג
 רעבא ,ךאז יד ןעגיוצרעפ שביה ןעבאה ן׳אקרוג ןוא ןלעטנערד ,רעטסיג
 ןעניז ןיא גידנעבאה .ןעטכיזםיוא ם׳ןאדראג טרעסעברעפ ךיוא ךײלגוצ
 ןיא גידנעמהענ ןוא ,יורפ ןײז ןוא ןאדראג ןופ דלושנוא עשיטילאפ יד
 ־גיטעהט עכילטפאשלעזעג ס׳ןאדראג ףיוא ןעבעג גנוטכא זא ,טכארטעב
 א ןעגאמרעפ םאװ ,טדעטש עםיורג יד ןיא רעגגירג םלאפנעלא זיא טײק
 ןעמ ,טגאזעגסיורא ךיז ןלעטנערד טאה ,ײצילאפ עטריזינאגרא גירעהעג
 םוצ עגונב ןעגנוצנערגעב ןײק ןעלעטש טיג יורפ ןײז ןוא ןע׳נאדראג לאז

 ־נערד .טכיזפיוא־ײצילאפ רעמײהעג טימ ךיז ןעגעגונעב ןוא טכערניואװ
 ־עד טאה רענעי ןוא ,ן׳אקרוג ןעראװעג טלײטעגטימ זיא.גנונײמ ם׳ןלעט
 ־ןרעניא רעד טאה טסוגיוא ןעט־25 םעד .גגומיטשוצ ןײז ןעבעגעג ףיור
 ןעגעװ ראטאנרעבוג רעקצענאלא םעד טריפארגעלעט ךילדנע רעטםינימ
 םורא ךאװ א ןיא ןוא ,גנוקישרעפ ןופ יורפ ןײז טימ ןע׳נאדראג ןעײרפעב

 .(4גרוברעטעפ ןײק שזאדופ ןופ טרהעקעגקירוצ ךיז ײז ןעבאה

 ס׳ןאדראג ןיא עלאר עכילדנעש אזא טלעי&שעגבא טאה םאוז ,װאסרופי (4
 יד סאװ ,ענימי רעט־סואלועב ריעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיאי ,רעזפעפש־ זיא ,ןינע
 -אם-ןײלןל רעד רעטנוא גרוברעטעפ ןיא טבאמענו ןעבאה ןערענאיצולאװער
 יד ןעמהענפא טימ ,ננוקישרעפ׳ לצ ןעראװענ׳ טפשמי׳רעפ ,(1881) םאנ רעװאד
 ן׳װאסרופ ןעמ טאה טקישרעפ :ןעריטאנ וצ טנאסערעטניא זיא׳ס ♦טכער
 טבארבענ רעהירפ רהאי ראפ א טימי םהיא קנאדא זיא סע ןיהואוו ויטז^דרס ןײק

 ,ןאדראני ןעראװענ
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 טאה םאװ ״ןעסקאדאטרא״ ןוא ״םיליכשמ״ ןעשיװצ ףמאק םעד ןיא
 ־אה ,טרעדנוהרהאי ןעטגהעצנײנ ןיא ןערהאי רעגילדנהעצ ןעגיוצעג ךיז

 ןיא .םאה ןוא טײקטרעטיברעפ לעיפ ןעזיװעגםיורא ענעי ןוא יד ןעב
 ןעצנעטםיזקע גינעװ טיג ןענײז םרעגאל עדנעטײרטש ײװצ יד ןופ ןעדעי
 עבראה ןעגאטשעגםיוא ןענײז ןעטנעגילעטניא לעיפ .ןעראװעג טריניאור
 ערעײז ףיוא ןעלאפעגסיוא זיא תופידר רעגינעװ טינ רעבא ,ןעגנוגלאפרעפ

 ^1€(/^ס(ס/סס0^1 41ס7£/'/^/£ס<.((0

'*/•?'20 / 00 4>££/^/?, £40 >10///)/'// 

/\1£)(/0X1 2(1 >10^10)1 0/77/^1^/ (7, +1/1/1/1*1/71(^- 

 44/4+4? 44 41.ןר4^0^1<14444**44 +41/444 424'-

 '00*/רי11('■ /77 0' /7/ 4£/-(4 /$///(>(>£((

 ןאדראג ביל ה־זותיי זא ,קינװארפםיא רעטיזא.דופ: ןופ גנוגיטעטטיעב ידי
 •גרוברעטעפ ן״ק ןערהעקמוא ךיז ןעגעמ יורפי ןייזי ןוא

 ־ײלקסיוא ןײק ןעװעג טינ ןעלטימ ןיא ןענײז םידדצ עדײב .רענגעג
 יבא ,טביולרע ןוא טכער ןעװעג ץלא זיא ןעגיוא ערעײז ןיא ;רעב
 רעכילקערש רעד זא ,טינ לעפײװצ ןײק זיא׳ס .אגוש םעד ןעמוקוצײב
 זיא ,אריפאש רעדירב יד ,רעקורד רעטואװאלם עטםואװעב יד ןופ ףוס
 ןוא ןעײרעצעה עכילדנענוא יד ךרוד ןעראװעג ןעפורעגסיורא טפיוהרעד
 יד ןופ ןעמאטש ןעגעלפ םאװ ,ײרעקורד רעשידיסח רעד ןעגעג תוריסמ
 ־רעד ןעמ ןעװ ,רעדיװ קירוצ ,ןוא .ןעזײרק עשיליכשמ עגיטלאמעד
 םהרבא רעגידערפ רעגרעבמעל רעכילטירשראפ רעד זא ,ךיז טגהאמ
 ־עג טעטפיגרעפ ,בר א רעביא תקולחמ רעםײה א תמחמ ךיוא זיא ןהאק
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 .ל .י זא ,ןעמיטשוצ ןעמ זומ ,רענגעג עטנערברעפ ענײז ךרוד ןעראװ
 ןעכאװ םקעז א טימ לכה־ךם — ,ןעטינשעגבא טוג ךאנ טאה ןאדראג

 .גנוקישרעפ רעיפ ןעטאנאמ א ןוא עמרוט
 ןעבאה רימ םאװ ,דאזיפע רעד רעבא טאה ןעבעל ם׳ןאדראג ןיא
 ־עגמוא .עלאר עגירעיורט א רהעז טלעיפשעגבא ,טלהעצרעד טשראקא
 ןײז קירוצ ןעגארקעג טינ ןיוש רע טאה ,גרוברעטעפ ןײק ךיז טרהעק
 ־רעפ־עדנײמעג רעד ןיא יאס ,טפאשלעזעג־סגנודליב רעד ןיא יאם לעטש

 ־יא טאה רע .ןעראװעג טריניאור זיא עגאל עלעירעטאמ ןײז .גנוטלאװ
 /׳ינפ״ רעגרוברעטעפ יד וצ עגונב גנושיוטנע ערעװש א טבעלעגרעב
 סאװ ,קילגנוא םוצ טײקגיטליגכײלג אזא ןעזיװעגסיורא ןעבאה עכלעװ
 ןוא גנומיטש רעטקירדעג ןײז ןופ גנאלקפא ןא .ןעפארטעג םהיא טאה
 רימ ןעגיפעג ,טבעלעגרעביא ןאד טאה ןאדראג סאװ ,גנושױטנע רעפעיט
 ךיז טביוה םאװ ,״הרצל חא״ ןיא יװ ,ענײז רעדעיל עגינײא ןיא ךיוא

 :יוזא ןא
 !לארשי ינומא תובעת לכ לא חא

 !לאדשי יליצא תובוט לכ לא חא

 :ךיז טגידגע ןוא
 ודרי ״חלו ינונישלה הלא

 ודמע קוחרמ יעגנ דננמ הלא
 .(־ םילצעה־ םיליצאה

 םהיא טאה םאװ ,קנערק רעד ןופ ביוהנא רעד זא ,ךילגעמ רהעז זיא׳ם ןוא
 ןוא עשיזיפ ענעי ןיא טלעצראװעג טאה ,רבק םוצ טכארבעג גיטײצהירפ

 .1879 רהאי ןיא ןענאטשעגםיוא זיא רע סאװ ,ןעדײל עשילאראמ

 .66 .ז ,ישימח ר&סי ,ח״נרת ,אנליװ ,״ןאדראנ ביל חדוחי יריש לכ״ (5
 .״ינגרהל שקבמ הערפ״ ,״היניק אשא ינק לע״ ךיוא טראד חעז



 ףירב ענײז ןיא םירפס רכומ עלעדנעמ

.1 

 ־מאז עםיורג א דנעה יד ןיא ןעבעגעג רימ טאה לאפוצ רעכילקילג א
 ־רכומ עלעדנעמ) ן׳שטיװאמארבא .י .ש ןופ ףירב עטקורדעג־טינ גנול
 .ן׳קאטשניב .ל—ןאזרעפ ןײא וצ טריסערדא עלא ןענײז עכלעװ ,(םירפם
 ־נאפסעראק םע׳שטיװאמארבא ןעגעװ רעטרעװ עכילטע טשרעוצ

 זיא רע םאװ ,ןײלא ראפרעד ןיוש טנעידרעפ רעכיז םע טאה רע .טנעד
 .רעלעטשטפירש ןעטמהירעב רעזנוא ןופ דנײרפ רעטםטנעהאנ רעד ןעװעג
 ־בופ רעשידיא־שיםור רעטםואװעב ץנאג א טײצ ןײז ןיא ,קאטשניב בײל
 ןיא ןעראװעג ןעריובעג זיא ,רעטײברא רעכילטפאשלעזעג ןוא טסיציל

 טימ ןערהאי עגײא ןיא ןעװעג ,אזלא ,זיא רע .1836 רהאי ןיא ,ןילאװ
 ־רעניבאר רערימאטישז יד 1858 רהאי ןיא טגידנעעג .ן׳שטיװאמארבא
 ־אר א ראפ ןעראװעג ןעבילקעגםיוא ךאנרעד דלאב קאטשניב זיא ,לוש
 .1862 רהאי ן׳זיב ןעמונרעפ רע טאה לעטש יד .רימאטישז ןיא רעניב
 איקסנילאװ״ ןופ ראטקאדער־ףליהעג ןעװעג טײצ עגנאל א רע זיא ךאגרעד
 ״ײרװעי יגאשטוא״ — ״דיא רעטרהעלעג״ ךײלגוצ ןוא ״יטםאמאדעװ .בוג
 .ראטאנרעבוג רענילאװ םײב (!לעטש עגיד׳הנושמ אזא לאמא ןעװעג)
 ןעגיטפעשעב וצ ןעביוהעגנא ךיז רע טאה טײברא רעשירארעטיל טימ
 םעד ןיא ,1860 רהאי ןיא — ן׳שטיװאמארבא טימ טײצ ןײא ןיא טעמכ

 זיא רעטעפש ;(םעדא) ״טעװםזאר״ לאנרושז ןעשידיא־שיםור ןעטשרע
 טאה ךיוא ,״דאכםאװ״ רעגרוברעטעפ ם׳נופ רעטײבראטימ א ןעװעג רע
 קאטשניב .עםערפ רעשיםור רענײמעגלא רעד ןיא טגילײטעב ךיז רע
 ןײז ןיא טלהעצרעד שטיװאמארבא יװ .שידיא ןעבירשעג ךיוא טאה
 םהיא קאטשניב טאה ,(״ןורכז רפם״ ם׳װאלאקאם .נ ןיא) עיפארגאיבאטיוא
 ״ןאלאב־טפול רעד״ :ןערושארב יד ןעסאפרעפ םײב ןעפלאהעגטימ
 ״איבנה הנױ ןעגגולשעגנײא טאה םאװ ,שיפ רעד״ ןוא (1869 ,רימאטישז)
 ןעגעװ ״װאטםוא״ ם׳נופ גנוצעזרעביא רעד ײב ךיוא יװ ,(1870 ,םעדא)
 םיורא ןענײז קרעװ ײרד עלא יד .(1874 ,רימאטישז) טסנעיד־רעטילימ
 ־בוב עטשרע יד ךרוד רונ טנעכײצעב ןענײז רעסאפרעפ עדײב—םינאנא
 ־סקלאפ״ ם׳םכילע־םולש ןיא .״.ב .א״ :סעילימאפ ערעײז ןופ ןעבאטש
 גנולהעצרע ם׳קאטשניב טקורדעג זיא (1889 ,דגאב רעט־2) ״קעטאילביב
 ,ןאדראג .ל .י יװ םעדכאנ ,ןערהאי רע־80 ביוהנא ןיא .״תובא תוכז״
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 ךײלגוצ ןוא עדנײמעג רעשידיא רעגרוברעטעפ רעד ןופ ראטערקעם רעד
 ־ערא זיא ,(״ילכשה יציפמ״) טפאשלעזעג־םגנודליב רעשידיא רעד ןופ
 ־ערטרעפ טײצ עםיװעג א קאטשגיב טאה ,ןעראװעג טקישרעפ ןוא טריטם
 טרהעקעגמוא ךיז רע טאה רעהכאנ ;לעטש ןײז גרוברעטעפ ןיא ןעט
 טעטימאק רעסעדא רעד טאה 1892 רהאי ןיא .רימאטישז ןײק קירוצ
 ־אפ ןיא ןעטגיטכעמלאפעב א ראפ טמיטשעב מהיא ״ןױצ יבבוח״ יד ןופ
 לעיפ ןעזיװעגסיורא ןוא ופי ןיא טצעזעב ךיז טאה קאטשגיב .עניטםעל
 טגעלעגפיורא םהיא ףיוא זיא םאװ ,טײברא רעד ײב טקאט ןוא עיגרענע
 יז ןערהיפ וצ גנאל ןעװעג טרעשעב טיג רעבא םהיא זיא׳ם ;ןעראװעג

 .ופי ןיא ןעבראטשעג רע זיא 1894 רהאי ןיא —
 ךאנ טאה רע תעב ,טנעקעב שטיװאמארבא ךיז טאה ן׳קאטשניב טימ
 טפאשטנאקעב רעטשרע רעײז ןופ רהאי סאד .װעשטידרעב ןיא טבעלעג
 וצ ףירב עטשרע םע׳שטיװאמארבא .טסואװעב טשיג יונעג זנוא זיא
 וצ זיא ןאט ןעמיטניא רעײז ןופ רוג ;1863 טימ טריטאד ןענײז םהיא
 גידנעמוק .עגיגא־גנאל א ןעװעג ןיוש זיא טפאשטנאקעב רעײז םאד ,ןהעז
 ־שניװעג א ןײז גידנעטש אד שטיװאמארבא טגעלפ ,רימאטישז ןײק טפא
 יורפ ןײז טימ ךיוא טדגײרפעב ךיז טאה רע ,ן׳קאטשניב ײב טםאג רעט
 ןענײז ןעגנוהיצעב ערעײז .שנעמ רענעגײא ןא ײז ײב ןעראװעג זיא ןוא
 1869 רהאי ןיא ךיז טאה שטיװאמארבא טניז ,רעטנעהעג ךאנ ןעראװעג
 ־ניב .טבעלעג גידנעטש טאה קאטשניב ואװ ,רימאטישז ןיא טצעזעב
 ־רעד טירש עשירארעטיל עטשרע סעשטיװאמארבא ןופ ןיוש טאה קאטש
 ןעראװעג זיא ןוא ,ןעטראװרע םהיא ןופ ןאק ןעמ םניוזא םאװ ,טריפש
 גיפליהעב טהימעג ךיז טאה רע .טנאלאט ןײז ןופ רערהערעפ רעפעיט א
 רהאי ןיא .ןעמאנ ןײז ןעריזיראלופאפ ,רעלעטשטפירש ןעגגױ םעד ןײז
 ־אמארבא ןופ גגוצעזרעביא עשיםור א ןעבעגעגםיורא רע טאה 1868
 -25 ס׳םירפם־רכומ עלעדנעמ וצ ;״םינבהו תובאה״ ןאמאר םעשטיװ
 טקורדעג (1884) ״דאכםאװ״ ןיא קאטשניב טאה םואעליבױ ןעגירהעי
 בוט־םױ רעד״ :לעקיטרא ןעשיפארגאיב־שיטירק ןעםיורג א מהיא ןעגעװ
 עטנעהאנ ,םעיטאפמים עכילנעזרעפ .״רוטארעטיל רעשידיא רעד ןופ
 ־לעזעג ןוא עשירארעטיל עכילטפאשנײמעג ,ןא דנעגױ ןופ ןעגנוהיצעב
 א ןעפאשעב טאה ץלא סאד — ןעטכיזגא ןוא ןעסערעטניא עכילטפאש
 יד טימ ;ן׳קאטשניב ןוא ן׳שטיװאמארבא ןעשיװצ טפאשדנײרפ עםײה
 זא ןוא — רעמיטניא ,רעטםעפ ץלא ןעראװעג דנוב רעײז זיא ןערהאי
 ־אמארבא טאה ,1894 רהאי ןיא ןעבראטשעג גיטײצהירפ זיא קאטשניב
 םעגעבעגרעביא עמאם ,ןעטסטנעהאג םעד ןעראלרעפ םהיא ןיא שטיװ

 .שנעמ ןעטבעילעג ןוא
 עטפא ןא ןעװעג ךילריטאנ זיא טײקטנעהאנ רעמיטניא אזא ײב
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 ־גוה עפאנק ךיז ןיא טלאהטגע עיצקעלאק רעזנוא .גגוגינײא עכילטפירש
 ןופ ןא ךיז ןעביוה ײז .ן׳קאטשניב וצ ן׳שטיװאמארבא ןופ ףירב טרעד
 ־ירשעג ןענײז ףירב עלא יד ; 1887 ףום זיב ךיז ןעהיצ ןוא 1863 רהאי
 ערעדנא ןופ עגילעפוצ עכילטע ץוחא ,װעשטידרעב ןופ ןעראװעג ןעב
 ןוא םעדא ןופ ףירב יױוצ ,1868 רהאי ןיא ,ןעגלאפ רעטײװ .טדעטש
 ףירב ןײא ןופ ןהעז וצ זיא םע יװ ;װעשטידרעב ןופ רעדיװ רעגײא
 ־ידרעהירפ ןײא ךאנ עיצקעלאק רעד ןיא טלהעפ ,(1868 לירפא רעט־4)
 ךאנרעד ,ןאסרעכ ןופ טקישעג טאה שטיװאמארבא ןעכלעװ ,ףירב רעג
 ־האי ענעי ןענײז םאד — 1881 זיב 1869 ןופ ,עזיופ עגנאל א ךיז טהיצ
 ןײא ןיא ,רימאטישז ןיא טבעלעג ןיוש טאה שטיװאמארבא ןעװ ,ןער
 .םהיא טימ ןערידנאפסעראק טכיורבעג טיג ןוא ,דנײרפ ןײז טימ טדאטש
 ,גרוברעטעפ ןופ ףירב עגילעפוצ ײװצ רונ ןא ןערעהעג דאירעפ םעד וצ
 ןוא 1871 ןופ ,ןערהאפ וצ ןעמוקעגםיוא זיא ן׳שטיװאמארבא ןיהואװ
 ײנ סאד ןופ ןא ךיז טביוה ץנעדנאפםעראק עגיסעמלעגער יד .1880
 ןוא ,םעדא ןיא טצעזעב ךיז טאה שטיװאמארבא ןעװ ,1881 רהאי ןיא
 םאװ ,1894 זיב ףירב עגידרעטײװ יד) 1892 ףוס זיב רדםכ ךיז טהיצ
 רעד ןיא ןעלהעפ ,ופי ןײק ן׳קאטשניב טריסערדא טאה שטיװאמארבא
 — 1881 זיב :ןעבירשעג ןענײז ףירב םעשטיװאמארבא .(עיצקעלאק
 —,םעדא ןופ עלא ,ןא 1881 ןופ ןוא (שיסור ףירב ןײא ץוחא) שיאערבעה
 עשידיא ײרד עטלהעצעג רונ רימ ןעבאה דאירעפ םעד ןופ ;שיםור
 ײרפ טינ לאמטפא ,עטראה א זיא ךארפש עשיסור םעשטיװאמארבא .ףירב
 טסיליטס ןוא רעלעטשטפירש רעשידיא רעטםערג רעד םאװ .ןעזײרג ןופ
 ךיוא) דנײרפ ןעטסטנעהאנ ןײז טימ ץנעדנאפסעראק רעד ןיא ךיז טצונעב
 ,ךארפש רעשיסור רעד טימ רוג ,שידיא טימ טינ (!רעבײרש רעשידיא א
 ,עשימײה א טיג םהיא ראפ ןעװעג ,דמערפ ןעװעג םצעב םהיא זיא עכלעװ
 ־אכ טםכעה זיא םאד — ,״ךארפש־ךוב״ ןימ א זיולב רוג ,עכילריטאנ
 יװ ,ןעטכיזנא עגיטלאמעד ענײז ןוא ן׳שטיװאמארבא ראפ שיטםירעטקאר

 .ללכב ןעגנומיטש ערהיא ןוא טײצ רענעי ראפ
 עשיפארגאיב עםיורג יד ןערעלקרע וצ גירעביא םאקלאפ זיא סע
 ןעגעװ ,ףירב גנולמאז רעד ןופ גנוטײדעב עשירארעטיל־שיראטםיה ןוא
 ־כאנעב שטיװאמארבא ואװ ,ףירב יד ןיא .אד ךיז טלעדנאה םע עכלעװ
 םאװ ,ץלא חכמ ךילרהיפםיוא ןוא יונעג דנײרפ ןעטםמיטניא ןײז טגיטכיר
 ,ץראה ןײז סיוא םהיא ראפ טסיג רע ואװ ,ןא םהיא וצ ךיז רהעק׳ם
 .רהאי 17 עצנאג ןופ ףיולרעפ ןיא ןעבעל ןײז בא ראלק ךיז טלעגיפש
 עלעדנעמ ףיוא טקריװעג ןעבאה סאװ ,ןעדנעטשמוא עכילרעםיוא עלא
 ,עילימאפ ןײז ןיא ןעשינהעשעג יד ,גנובעגמוא עצנאג ןײז ,םירפם־רכומ
 ־יטש ענײז ,טײברא ןוא רענעלפ עשירארעטיל ענײז ,דײרפ ןוא דײל ענײז
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 טםנרע ןוא ץיװ ןײז ,ןעטכיזנא עכילטפאשלעזעג ,ןעגנובערטש ןוא ןעגנומ
 ןײז טימ ןעכערפשעג עכילטפירש יד ןיא גנאלקבא ןא טניפעג ץלא —
 ־ניװ א רונ טכילטנעפערעפ ךיא באה ליױורעד .דנײרפ ןעמיטניא ןעטלא
 .(5 דגאב ,״טפירשטײצ״ רעקםנימ ןיא) עיצקעלאק רעד ןופ לײט ןעגיצ
 ,לעביראפ ןעמהענ טינ רימ ןעלעװ רעזעל יד זא ,רעבירעד ןעכער ךיא
 עטםגיטכיװ יד ףיוא ןעלעטשבא ןעצרוק ןיא שטאכ ךיז לעװ ךיא ביוא

 .טלאהניא־טפיוה רעײז ףיוא ןוא ףירב יד ןופ
 ןײז טימ ,ן׳שטיװאמארבא טנעקעג ךילנעזרעפ ןעבאה םאװ עגעי ראפ
 ,טײקנעקורט דארג ןעסיװעג ןײז טימ ,טײקגעטלאהעגנײא רעכילנהעװעג
 םיורא םהיא ,ןאט רענײמעגלא רעײז ,ןעמוגעג ללכב ,ףירב יד ןעלעטש
 רעטנוא ,ףעיט ץיגרע .גגוטכיולעב רעײנ ץנאג ,רערעדנא ןא ראג ןיא
 ־לאה ןוא טײקכילרעסיוא רעטנעכערעב םאװטע ,רעטלאק ,רעגיהור ןײז
 רע ;טײקגיצראה לאװק רעכײר רענעגראברעפ א ןעגאלשעג טאה ,גנוט
 ־רעדםיוא עגינעװ ראפ רונ ,ןערעדעי ראפ טשינ ןעפא ןעװעג רעבא זיא
 רעצנאג ןײז ןיא ןעקעלפטנע ךיז רע טגעלפ ײז וצ עגונב — ,עטלהעװ
 ־היר א טימ ןעגנורדעגכרוד ןענײז ן׳קאטשגיב וצ ףירב יד .טײקכײר
 .םזילאטנעמיטגעם ןימ א טימ לאמ־טפא ,טײקגיצראה ,טײקמיראװ רעדנער
 ־בא ףעיט טפאכרעפ ,דנײרפ ןעטבעילעג ןײז וצ ןא ךיז רהעק סאװ ,ץלא
 םאװ ,ךאז רעדעי טימ טפאהבעל ךיז טריסערעטניא רע .ן׳שטיװאמאר
 ־יװ ליװ רע ;טײקגינײלק רעטסעדנימ רעד זיב ,ן׳קאטשניב טרהירעב
 ךיז טהערפ רע ,ראפ םהיא טימ טמוק סע סאװ ,ץלא ןעגעװ יונעג ןעס
 סמעגעי תעשב ;ההמש רענעגײא ןא טימ יװ טקנופ דײרפ םמענעי טימ
 ־לעז יד ןוא—גנוגיהורעב א טימ ,טםײרט א טימ ךײלג רע טמוק דײל א
 ־ניק ןוא יורפ ם׳קאטשניב ףיוא ךיוא רע טײרפשרעפ טײקגיצראה ענעט
 .בעיל ןוא רעײט יוזא םהיא זיא םאװ ,סרעײז זיוה עצנאג םאד ףיוא ,רעד
 עטסכעה יד ןופ םנײא ראפ שטיװאמארבא טלאה טפאשדניירפ
 טבײרש — טפאשדנײרפ רעײא״ .טגאמרעפ שנעמ רעד םאװ ,רעמיטכײר
 עשילאראמ א רימ ראפ זיא — 1886 לירפא ןעט־17 ןופ ףירב ןיא רע
 ־וצ יוזא ,ןעקריװ רימ ףיוא ליואװ יוזא טינ ןאק ךאז ןײק .גנוגיטפערק
 ןופ ךיוה רעמיראװ רעד יװ ,טײברא וצ ןוא ןעבעל םוצ קשח רימ ןעבעג
 ־ײז ״ !ןעבעל סנעשנעמ ם׳גיא גנילהירפ םעד טא ןופ — טפאשדנײרפ
 םהיא ךאנ גידנעטש רע טקנעב ,דנײרפ ןעטבעילעג םעד ןופ טײװ גידנע
 ןוא ײז וצ ןעקנאדעג יד ןיא רעביא ךיז טגארט רע ,עגיגײז יד ךאנ ןוא
 — ,טינ ףירגעב ןײק טאה רהיא״ .גגובעגמוא רעײז ןיא ךיז טניפעג
 ןיב ךיא קראטש יװ — ,1882 ץרעמ ןעט־21 ןופ ףירב ןיא רימ ןענעײל
 עטםעב יד טכארברעפ ןעטראד באה ךיא .רימאטישז וצ ןעדנובעגוצ
 טלאה באה ךיא סאװ ,החפשמ רעײא ןעשיװצ ןעבעל ןײמ ןופ ןערהאי
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 ־ועד ןיא ךאז ןײק ןוא רענײק םאװ ןוא ןעצראה ןעצנאג ןופ ןעגארקעג
 טלאװ ךילקילג יװ ,םלוע לש ונובר .ןעטײברעפ טינ םע רימ ןאק טלעװ
 !טדאטש ןײא ןיא ןעבעל טנאקעג רעדיװ ןעטלאװ רימ ןעװ ,ןעװעג ךיא

 ,ןעצראה ןעצנאג ןופ גנאלרעפ רעטםפעיט ןײמ זיא םאד ,רימ טביולג
 ענײמ ןעקנאדעג יד ןיא .ןעמיורט וצ םעד ןעגעװ סיז רימ זיא׳ס ןוא
 יד ןוא אניט טימ ,יורפ רעײא טימ סעומש ךיא .ךײא ןעשיװצ ךיא ןיב
 אשימ ,אידאלאװ יװ ,ןעגיגעגרעפ ןופ העגוצ ךיא .ךעלרעדניק עגירעביא
 ־ליהרעפ ןוא ךימ ןעפוצ ,םורא ךימ ןעטערט עקטױנא עקישטנײלק יד ןוא
 ,ןעכאמםיורא ךימ בורפ ךיא ײרעלפאלפ רעײז טימ ןרעיוא יד רימ ןעכ
 ־גיק ערעײט ,ךעלרעדניק עבעיל ...ןעגילפ יד יװ ךימ ןרעגאלעב ײז רונ
 ,רע טבײרש אשימ ןהוז ם׳קאטשניב ןופ ״הוצמ רב״ וצ ׳׳...!ךעלרעד
 ךיא תעב ?ןעביולג רימ טעװ רהיא״ :1884 רעבמעטפעם ןעט־11 םעד
 טנערעל רעטאפ רעד םאװ ,תוכרב יד ןײא־טרזח קישימ יװ ,טנעײלעג באה
 ,ןיליפת ןעגעל וצ ףיוא ,עלעטנעה שידניק ןײז זיולב גידנעכאמ ,םהיא טימ
 םאװ ,םאד ןוא .ןעגיוא יד ףיוא ןערהערט ןעטארטעגסיורא רימ ןענײז
 ךיא טעב ,ןעליפרע ןײלא טנאקעג טינ טוגימ רעד ןיא רעדײל באה ךיא
 .״קראטש ןעשוקוצ ןוא ןעמהענמורא םהיא — רימ ראפ ןאהט טציא ךײא
 ־ארבא ןופ ףירב ןעדעי ןיא רהיא טניפעג ס׳קאטשניב דניק ןעכילטיא ראפ
 וצ וצ ײברעד ךיז טםאפ רע ןוא ,טראװ ךילטרעצ ,םעראװ א ן׳שטיװאמ
 ־ענוצ םנעכילטיא וצ וליפא ןוא ןעטײהנהעװעג ,רעטקאראכ םנערעדעי

 ־וצ א טימ ךיז טגידנע 1885 ראוגאי ןעט־7 ןופ ףירב ןײז .שינעמ
 !אניט ערעײט״ :רעטכאט רערעטלע ם׳קאטשגיב וצ טריסערדא ,טפירש
 רעד :דנײרפ םענעבעגרעביא ,ןע׳תמא ןא טימ בוט־לזמ בא ריד ביג ךיא
 ראפ בא ביג ןעטױנא !שטיװאמארבא .י .ש ,ךיא ןיב ךילמענ דנײרפ
 ,.װ .ז .א ךעלטניה ,ץעק ,םעקילארק ערהיא ןעכאמ םאװ .ןעשוק לעיפ רימ
 ם׳נופ שינביולרע רעד ןהא קאטשניב זיא 1881 רהאי ןיא ״?װ .ז .א

 ־קעװא (לעטש א טאהעג טאה רע ןעכלעװ ײב) ראטאנרעבוג רענילאװ
 ךיז ןעגילײטעב וצ ידכ ,גרוברעטעפ ןײק געט עגינײא ףיוא ןערהאפעג
 רע טאה םעד תמחמ ;רעוהט־ללכ עשידיא ןופ רהאפנעמאזוצ א ןיא
 טײצ עגנאל א רע טאה גנוגיטפשעעב ערעדנא ןײק ,לעטש ןײז ןעראלרעפ
 א רהעז ןעראװעג זיא עגאל עלעירעטאמ ןײז ןוא ,ןעניפעג טנאקעג טינ
 .ןעצראה םוצ טנעהאנ רהעז ךאז יד טמהענ שטיװאמארבא .ערעװש
 עלא טימ ךיז טהימ רע ,ףירב ןעדעי ןיא םהיא טגיהורעב ןוא טםײרט רע
 םהיא טגיטפערק ,גנוגיטפעשעב א ,לעטש א םהיא ראפ ןעקריװםיוא תוחכ
 ,טםײרט ןופ ןאט םעד סיוא רע טלאה גידנעטש טינ רעבא .הטומ םעד
 ףירב ןײא ןיא .ףעיט םהיא טרהירעב רעצ ם׳דנײרפ םעד — גנוגיהורעב
 ךיא״ :רעטרעװ עניוזא סיורא םהיא ײב ךיז ןעסײר טײצ רענעי ןופ
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 ןעטצעל רעײא ןיא ןעבירשעב טאה רהיא םאװ ,עגאל רעײא ךיז ןהאמרעד
 ןוא רעטיב רימ זיא םע ,טולב טימ ךיז טםיגעב ץראה ןײמ ןוא ,ףירב
 ןיא דגײרפ םעד ןעפלעהםיוא דנאטשמיא טינ ןיב ךיא סאװ ,גירעיורט
 יװ ,ךײא ןעגאז וצ ארומ באה׳כ ,טאג ײב רעװש ךיא .טײצ רערעװש א
 טרעה סאװ ,רעגײמ דנײרפ ,ןא רימ טבײרש .טקנערקעג ןיב ךיא טײװ
 ־אװ יד ךעלרעדניק ערעײא ןעגנײרברעפ יװ ,םײה רעד ןיא ךײא ײב ךיז
 .ןײװ ךיא ןוא ,ןערהערט ןאהטעג זאל א ךיז ןעבאה טא ...סעיצאק
 ,םיורא רימ טמהענ .ךיז טוהט רימ טימ םאװ ,טיג סײװ ךיא ,תונמאנב
 רהאי ןיא — ״!עפ .קילגנוא ןײמ זיא׳ם — ץראה ןײמ ,ךײא טעב ךיא
 טאה ,םעדא ןיא ןעלהאװ־רעגיבאר ןענאטשעגראפ ןענײז םע ןעװ ,1888
 רעוהט־ללכ רעסעדא ןעטסואװעב םעד טימ םענײאגיא ,שטיװאמארבא ךיז
 ־עטניא רעגיטראד רעד ןופ רעהעטשראפ ערעדנא טימ ןוא תױלגרמ השנמ
 יד ןעגעװ .קאטשניב ןערעװ ןעבילקעגםיוא לאז סע ,טהימעג ,ץגעגיל
 טפא םהיא רע טגעלפ ןעטכיזסיוא יד חכמ ןוא ןעלהאװ יד וצ תוגכה
 .גלאפרע ףיוא טפאהעג קראטש שטיװאמארבא טאה טײצ ןײא .ןעבײרש
 רעײא ןעגעװ גנודלעמ יד — ן׳קאטשגיב רע טבײרש — סיורא טקיש״
 ןעגנאלרעד ןײלא ןיוש טעװ רע ,ןעמאנ םע׳תױלגרמ ףיוא רוטאדידנאק
 טקיש .דוםב ךאז יד ןעטלאה ליױורעד זומ ןעמ .ףראדעב ןעמ ןיהואװ
 ,ץלא — רוציקב ,ראלומראפ רעײא ,ןעטנעמוקאד עלא ךיוא סיורא םהיא
 ןעגעװ שינערעהוצנא ןא ײברעד םהיא טיג רע ןוא .״ךיורב ןעמ סאװ
 ,םירפם־רכומ עלעדנעמ ןופ רעגײטש ןעטכע ן׳פיוא ,טכיזםיוא רעטוג א
 רהעמ ןיושטלאג״ :עזארפ עצנאג יד גידנעכײרטשרעטנוא ןײלא
 טימ ךײא ןעפורוצםיורא רימ ןעפאה ןעכיג ןיא !ד ר א ב י ד ט י נ
 טאה סאװ ,דנאלרוג .י .ח ,רעבא טאדידנאק רערעדנא רעד .״שעפעד א
 טאה ,ןעטנעמעלע ערעטםגיפ יד ןוא םינײד יד ײב ןעמהענוצםיוא טכוזעג
 ןעבאה םע ;םילכ עלא ףיוא טײבראעג טײל־םפליה ענײז טימ םעגײאניא
 תוריסמ עטקורדעג יא ,״םעקטאל״ טימ ״ךעלזנעג״ יא טלהעפעג טשינ
 ־ארבא .דנאלרוג זיא ןעראװעג ןעבילקעגםיוא ןוא — ן׳קאטשניב ףיוא
 ןעלהאװ יד ןופ טכארבעגפיוא ןוא טקנערקעג ףעיט ןעװעג זיא שטיװאמ
 לאמ סאד זא ,ןעריטאנ וצ יאדכ זיא סע ןוא .טאטלוזער ן׳סואימ רעײז ןוא
 ץראה ןײז ןעסאגעגםיוא — !ךילריטאנ יוזא שיגאלאכיספ — רע טאה
 אד ןעגנײרב רימ .ןושל־עמאמ ףיוא עקאט רונ ,ףירב ןעשיסור א ןיא טינ
 ־קעלאק רעד ןיא ךיז ןעניפעג םאװ ,ףירב עשידיא עגיצניװ יד ןופ םענײא

 :(ג ןעלהאװ־רעניבאר יד וצ ןא ךיז רהעק רע ;עיצ

 .עיפאדגאטורא סע׳שטיװאמארבא טינ ןרעדנע רימ ('
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 .1888 ראורבעפ 23 ,אםםעדא

 !דנײרפ רערעײהט״
 םיאדודה״ :יוזא שידױ טםארפ ףיוא ךיא בײרש לאמ סגיטנײה״
 געט עכילטע !טכומש יד ןעבעגעג ןעבאה ךילעדױ יד — ״חיר ונתנ
 ־אג רעד ןיא טכומש איד ןעבעגעג הרבח עםײװ ןעבאה םעראביװ יד ראפ
 ,שופע ןײא ןעקנוטשעג טאה םע .״ףארגעלעט יקסײםאראװאנ״ עטעז
 אריפש !דגאלרוג בר רעײז ןעכארקעגסיורא זיא שופע םעד ןופ ןוא
 טאה רע .ןעבירשעג ןיוש ענבארדאפ םעד ןעגעװ אמתםמ ךײא טאה
 רעבא ,טײבראעג ךיוא טאה תױלגרמ ,טײבראעג טײצ עטצעל איד ךילמענ
 רעד זיא רימ .קראטש ךילקערש זיא ןעסאנאד עשידױ ןופ טכומש יד
 רעד .קנארק טםנערע דניצא ןיב ךיא זא ,יוזא זאנ ןיא ןעגנאגראפ שופע
 .ןעבײרש וצ דנאטש ןיא טשיג ןיב ךיא ןוא ,ןעדנובראפ רימ זיא פאק
 םאװ ,ןעשנעמ םעד זיא ליואװ זא :סנײמ אײב עקאט ךימ טלאה ךיא —
 ־יד וצ טכעלש ,רעדורב ,יא .ןא טשינ ךילעדױ ערעזנוא טימ ךיז רהעג

 !רעדניק עשידױ ןופ ןעבעל וצ ,ןענ
 דניצא .בײװ ערעײהט רעײא ןוא ךײא טםירג דניזעגזיוה ץנאג ןײמ״
 ןעגידנעקניטש ם׳ןופ ןעק ךיא .ןעבײרש וצ ךם א ךילגעממוא רימ זיא
 ,עפ .טולב םאד רעביא רימ ךיז טכאק םע .ןעדײר טשינ ״תונבר״ ןינע
 ־ראדעב וצ טשיג ,ךילקילג ןוא טגוזעג רעםעב רימ טײז — !שופע ןײא

 .בר א ןעדױ אײב ןײז ןעפ
 .״שטיװאמארבא .י .ש דנײרפ רעײרטעג רעײא

 טפא שטיװאמארבא ךיז טגאלק ןערהאי רע־60 יד ןופ ףירב יד ןיא
 רימ ןעגעײל — ,טײצ יד ןעמוקעג זיא׳ם״ .עגאל עלעירעטאמ ןײז ףיוא
 ןאהט םאװטע זומ ךיא ןעװ — ,1864 טסוגיוא ןעט־2 ןופ ףירב ןײז ןיא
 זיב .ןעמהענרעטנוא וצ סאװ טינ םײװ ךיא ןוא ,דגיזעג־זױה ןײמ ראפ
 רעגילײה רעזגוא וצ עבעיל ןיא ןאהטראפ ןעצנאגניא ןעװעג ךיא ןיב טציא
 ןײמ טימ ןעפלעהוצסיוא ידכ ,ןעװעראה טכאנ יװ גאט געלפ ךיא ,ךארפש
 ־שיטירק גנולמאז ןײז טנײמ רע) רעדירבטימ ענײמ שינעטנעק לעםיב
 ־ײבראעב עשיאערבעה ןײז ןוא ״םולש טפשמ״ ןעלקיטרא עשיטסיצילבופ
 ,(״עבטה תודלות״ ןעמאנ ן׳רעטנוא ,עטכישעג־רוטאנ ם׳ץנעל ןופ גנוט
 ןעטלאהעג באה ךיא ;רעדניק טימ בײװ א באה ךיא זא ,גידנעםעגרעפ
 ־רעפ באה ךיא ןוא ,קלאפ ןײמ ןופ ןעצונ םעד ןעגעװ ןעטכארט ןײא ןיא
 טהעטש םע ןעװ ,טציא ןוא .רעדניק ענײלק ענײמ ןעגעװ ןעגראז וצ ןעםעג
 ךיא רעװ ,דניזעגזיוה ןײמ ןעגעג טכילפ עסיורג ןײמ ראלק רימ ראפ
 עינאװעראה ןוא הימ עגײמ עלא ךאג זא ,גידנעהעזרעד טרעטיצרעפ
 טוג ךיז ףיוא טאה שטיװאמארבא .״ףליה־וצ טשינ רענײק רימ טמוק
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 עשיאערבעה עגיטלאמעד יד ןופ לרוג ןעגירעיורט םעד טלהיפעג
 ־עב ךרוד רעדא ,ךילנעזרעפ ןעמוקעגםיוא ךיוא זיא םהיא ;״םירבחמ״

 םלײטנעטםרהעמ טגעלפ ףוסל ןוא ,קרעוו ענײז ןעטײרפשרעפ וצ עטנאק
 .ריפאפ ןוא קורד ףיוא תואצוה יד וליפא ןעגאלשוצסיוא ןעגנילעג טינ
 רע טבײרש — ,אנבוד ןיא טציא ךיז טניפעג רהיא זא ,גידנערעהרעד״
 ־וצנא ןעםאלשעב ךיא באה — ,1863 לירפא ןעט־17 םעד ן׳קאטשניב
 ־טימ רימ ןײז טוג יוזא טלאז רהיא ,ךײא ןעטעב ןוא ןיהא ךײא ןעבײרש
 א טימ הצע רעײא טיול באה ךיא סאװ ,רעכיב ענײמ ןעגעװ ןעלײטוצ
 באה ךיא :רהעװש ןעטרהעעג רעײא טקישעגםיורא קירוצ רהאי בלאה
 םהיא ןופ רעבא באה ,ןעבירשעג םעד ןעגעװ לאמ עכילטע ןיוש םהיא
 וצ טגראז ,דנײרפ רעבעיל ,דםח םעד רימ טוהט .טשינ רעפטנע ןײק
 ןיא םיליכשמ יד ןעשיװצ רעכיב עטלעגאװרעפ ענײמ ןעטײרפשרעפ
 אנבוד ןוא ,.זקע םקעז לכה־ךם טקישעגםיורא ןיהא באה ךיא .אנבוד
 — ,ךײא טעב ךיא״ ״!שיאערבעה ןופ רעבאהבעיל לעיפ ךאד טגאמרעפ
 ־ישז ןופ) רעליש םעד ןעבעגרעביא — ףירב רעדנא ןא ןיא רימ ןענעײל
 ןופ רעדנירג רעגידנעמוק רעד) ןעדאפדלאג ׳ה (לוש־רעניבאר רערימאט
 טעב ךיא ןוא ,ןעטלאהרע ךיא באה ףירב ןײז זא ,(רעטאעט ןעשידיא
 טינ םע באה ךיא — טרעפטנעעג טינ םהיא באה ךיא סאװ ,ןעגידלושטנע
 רע םאװ ,דלעג םאד ;ןעמונרעפ רהעז ןעװעג ןיב ךיא לײװ ,טנאקעג
 ןײמ ןעקישםיורא ןײז טוג יוזא רע לאז ,רעכיב ענײמ ראפ טזײלעג טאה
 לעיפ ן׳שטיװאמארבא םיוא טמוק רעכיב ענײז ןעפיוקרעפ בעילוצ .״יורפ
 ךיז רע טגאלק ,1867 טםוגוא ןעט־24 ןופ ףירב ןיא .ןערהאפוצמורא
 ־רעפ חכמ הימ עבעיל־טשינ ןוא שינעהערד־פאק ,שינרעטאמ״ יד ףיוא
 ־העל א ןעמוקעב ליװ ,גנוגיטפעשעב א טכוז רע .רעכיב ענײז ״ןעפיוק
 ןײמ״ .םיורא טשיגראג ןופרעד טמוק טײצ עגנאל א רעבא ,לעטש־רער
 ןופ ,1868 יאמ ןעט־10 םעד רע טבײרש — טכעלש טציא זיא עגאל
 םוק ךיא ןוא ,רעדניק טימ יורפ א ,ןעקנאד וצ טאג ,באה ךיא — ,סעדא
 עטנאקעב ןופ תוחטבה עלא ןופ ןוא ,טםעק ם׳רהעװש ןײמ וצ ןא ץלא ךאנ
 רעטשרעביוא רעד .טשינראג טרעװ רימ ראפ סאװ ןאהט וצ דנײרפ ןוא
 ןעגנואװצעג ןעװעג ןיב ךיא ןעװ ,ןענאטשעגםיוא ןיב ךיא םאװ ,טםײװ
 ךיא ןיב טכאנ יװ גאט ,דניזעגזיוה ןײמ ןופ טײװ־טעה ןרעדנאװאוצקעװא
 רימ טעװ רשפא — רונ זיא גנונפאה עגיצנײא ןײמ ןוא ,רעמוק ןײא ןיא
 ךיז ןערהעקמוא ןענאק לאז ךיא ,דלעג סאװטע ןעבײלקפיונוצ ןעגנילעג

 .״רעדניק ענײמ טימ רעדיװ ךיז ןהעז ןוא םײהא
 ־אטם ,עגאל עכילנעזרעפ סע׳שטיװאמארבא טינ זיא םע טקירדעג יװ
 ־ליב וצ ןעבערטש סאװ ,טײל־עגנױ ראפ גידנעטש רעבא ךיז רע טער
 ־עװ תושקב עטפא ךיז ןעפערט טײצ רענעי ןופ ףירב ענײז ןיא .גנוד
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 .לוש־רעניבאר רערימאטישז ןיא ןעטרטנײרא ןעכוז סאװ ,ןעשנעמ ןעג
 ײז ,רערהעל עשידיא ןוא עכילטםירק יד טראװ טוג א ײז ןעגעװ טגאז״
 ךיא״ .״טונימ רערעװש א ןיא סיוא ײז טפלעה ;ןײז ברקמ ײז ןעלאז
 1864 רעבמעצעד ןעט־15 םעד ךיז רע טדנעװ — ,השקב א ךײא וצ באה
 ,טוהט .ןעליפרע יז טעװ רהיא זא ,ףאה ךיא ןוא — ,ן׳קאטשניב וצ
 יןעמ ,ךיז טעראטס ןוא .פ רעליש ןעמירא םעד טימ דסח א ,רערעײט
 ־נע ןענאק לאז רע ידכ ,עציטש־דלעג א ןעבעג עיזאנמיג ןופ םהיא לאז
 ,סיוא םהיא טפלעה .רעגגוה ןופ ןעבראטש טינ ןוא םרוק םעד ןעגיד

 — ,דניירפ רערעײט ,טוג יוזא טײז״ ״!ךילקילגנוא זיא רע םיראװ
 ־רעפ ךיז טהעז — ,1867 רעבמעטפעס ןעט־5 ןופ ףירב ןיא רימ ןענעײל
 ־יבאר רערימאטישז ןופ ראטקעפםניא) יקםמיגאלם .ז .ח ׳ה טימ ךילנעז
 םעד ןעגעװ (ןעמאנ ןײמ ןופ טינ רעבא) ךיז ןופ םהיא טעב ןוא (לוש־רענ
 ןענרעל םאװ ,יד ןופ להאצ ןיא ןעמהעננײרא םהיא לאז ןעמ ״ב רעליש
 עטוג עגײז ןוא ,ךיז טגיטיונ רע .גנוריגער רעד ןופ ןובשח ן׳פיוא ךיז
 טסעגרעפ ...טכער ףיורעד םהיא ןעביג גנורהיפפיוא ןוא ןעטײקגיהעפ
 רעײא ןופ רונ .ב רעליש םעד חכמ ן׳יקםמינאלס ׳ה טעב ,טינ רעבא
 סאד ,רעכיז ןיב ךיא םיראװ ,םעגײמ ןופ טיג רעבא ,ןעמאנ םענעגײא
 .רעליש רעדנא ןא חכמ ךאנ ןעטעב ןעזומ םהיא ךיא לעװ ןעכיג ןיא
 ןוא ,רעליש עמירא יד ףיוא תונמחר באה ךיא זא ,ןאהט ךיא לאז סאװ
 ײז וצ ןעלהיפ טעװ רעװ ?ןעצראה ןיא ףעיט ךימ טרהיר טיונ רעײז
 יד ײב וליפא שטיװאמארבא טגעלפ יוזא ...״?רימ טינ ביוא ,דײלטימ
 ןעבערטש םאװ ,טײל־עגנױ יד ןא ןעסעגרעפ טשינ ןעדנעטשמוא עטסרעװש
 זיא ףירב יד ןופ זא ,ןעקרעמעב רעבא זומ ןעמ .גנודליב ןוא טכיל וצ
 ־יזעג א ןעװעג טינ לאמנײק זיא דמעמ רעלעירעטאמ ןײז סאד ,ןהעז וצ
 ןוא סעדא ןיא לעטש א גידנעבאה ןיוש ,רעטעפש ךיוא סאד ,רעטרעכ
 ־עג טאהעג רע טאה ,רעלעטשטפירש רעשידיא רעטמהירעב א גידנעײז
 ,דנײרפ רעגיצראה ,ךא״ .עגאל ןײז ףיוא ךיז ןעגאלקעב וצ דגורג גוג
 ךיא — ,1886 ץרעמ ןעט־21 םעד רע טבײרש — ,טינ לאמגײק באה׳כ
 טינ ,םוטכײר ןײק טינ ,טרעדאפעג טינ ךם א ןעבעל ם׳נופ לאמנײק באה
 רעגידנעטשטםבלעז א ןופ טײקכילגעמ יד יװ טינ רהעמ ,סוםקול ןײק
 ךיא .ןעלאעדיא ןוא ןעגנובערטש ענײמ טימ ןעמיטש לאז סאװ ,טײברא
 ,טײברא רעײרפ ןעגעװ לאזקיש םעד ןעטעב ןערהערט עגידוז טימ געלפ
 א יװ רימ ןעגעג ךיז טלאהרעפ רע רעבא — ,ץנעטםיזקע עגיגנעהבאנוא
 ןײמ טימ יא ןעמונרעפ ךילקערש ןיב ךיא שטאכ״ .״רעטומפעיטש עזײב
 רימ ןענעײל — ,ןעטײהנעגעלעגנא ערעדנא ענעדישרעפ טימ יא ,לעטש
 באה ןעגעװטםעדנופ — ,1888 רעבמעצעד ןעט־30 ןופ ףירב ןײז ןיא
 ןערילוטארג וצ טײצ ןעטונימ עכילטע ןעםירעגבא דלאװעג־רעביא ךיא
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 ־גיירב ךײא רהאי גידנעמוק סאד לאז יאולה .רהאי םעײג םעד טימ ךײא
 רהיא םאװ ,תורצ ןוא שיגעמעלק־ץראה עלא ראפ טסײרט ןוא קילג ןעג
 ־קילג טײז ;רהאי םעגעגגאגרעפ ,ןעטלא םעד ןיא ןענאטשעגםיוא טנעז
 ןעגיטכעמלא םײב ןעטעב ךיא לעװ םגײא ךאנ ןוא !ערעײט ענײמ ,ךיל
 לעםיבא ןוא ,ןעגידגיז ,רימ ףיוא ךיוא םימחר ןעבאה לאז רע :טאג
 זיא׳ס ,ךא .ןעבעל־םטײברא ם׳נופ אשמ ערעװש יד ןערעגנירגרעפ רימ
 שיפ א יװ ךיז ןעגאלש ,ןעװעראה וצ גידנעטש רעטלע רעד ףיוא רעװש

 ..."!טיורב לעקיטש םעד בעילוצ ץלא ,רעסאװ ןהא
 ,1881 רהאי ןיא ןערהאפעגרעבירא שטיװאמארבא זיא סעדא ןײק
 ־עג ךיוא טאה רע .ןעמוקעב ןעטראד טאה רע סאװ ,לעטש רעד בעילוצ
 ערעזנוא ףיוא ןעגעלעג זיא םאװ ,הללק רענעי ןופ םעט םעד טריפש
 ךיז ןערהענרעד וצ ידכ ,טזומעג טאה ץרפ יװ :רעלעטשטפירש עטםעב
 ״ענימג״ רעװעשראװ רעד טײצ עטסעב ןײז ןעבעגבא ,עילימאפ ןײז ןוא
 רעד — םולבנעיליל ,םינינע עש׳להק עדנעהיצוצ־גינעװ ערהיא טימ
 וצ ןעװעג טגיטיונעג שטיװאמארבא זיא יוזא ,״אשידק־הרבח״ רעםעדא
 .םעדא ןופ ״הרות־דומלת״ רעד רעביא גנוטלאװרעפ יד ךיז ףיוא ןעמהעג
 טרעדאפעג טאה יז רעבא ,טיורב לעקיטש א ןעבעגעג םהיא טאה לעטש יד
 יד ןעגעלעג זיא םהיא ףיוא ,הימ ןוא טײברא ,טײצ עסאמ א םהיא ןופ
 ןײלא טזומעג טאה רע — טלאטשגא רעד ןופ טײז עשיגאגאדעפ עצגאג
 גנוטכא ,רערהעל עגירעביא יד ןופ טײברא יד ןערהיפנא ,ןעדנוטש ןעבעג
 ןעגנולדנאהרעטנוא ןעלעפ עגיטיונ ןיא ןערהיפ ,רעליש יד ףיוא ןעבעג
 ־רעפ וצ טאהעג רע טאה ךײלגוצ ;םיבורק רעדא ןרעטלע ערעײז טימ
 ,לוש רעד ןופ ןעטײהנעגעלעגנא עוױטארטסיגימדא יד רעביא ךיוא ןעטלאװ
 ־יפא עםיורג א ןערהיפ ,ןעשינעפרעדעב עלעירעטאמ ערהיא ןעגעװ ןעגראז
 םיקסע עגידנעטש ןעבאה — םעד ץוחא ןוא ,ץנעדנאפםעראק עלעיצ
 ־וק ,ךילנהעװעג ,ןעגעלפ םאװ ,״הרות־דומלת״ רעד ןופ םיאבג יד טימ
 ־יװטעי ןיא ,םיניבמ עסיורג ראפ ןעטלאה ךיז ,העד רעטײרב א טימ ןעמ
 ־אמארבא ײב טביורעג טאה ץלא םאד .װ .זא .א ,ןעשימ ךיז ךאז רעד
 ־סיורא גידנעטש ,גערב א ןהא טײברא טרעדאפעג ,טײצ עםאמ א ן׳שטיװ
 טגאלקאב ףירב יד ןיא .שפג־תמגע ןוא גראז ,שינעהערדפאק ןעפורעג
 םקא ןא יװ ךיא טײברא טײצ עטצעל יד״ .לעטש ןײז ףיוא דימת ךיז רע
 .טשיג טוגימ עײרפ ןײא ןײק ךיז ראפ באה ךיא ןוא ,טכאנ ײס ,גאט ײם
 לעטש ןײמ ןופ ןעטײהנעגעלעגנא עגעדישרעפ טימ םיקםע עגידנעטש יד
 סע״ .(1886 רעבמעצעד ןעט־30 ןופ ףירב) ״לת א שממ רימ ןופ ןעכאמ
 ןעװ — ,1887 ראורבעפ ןעט־11 םעד רע טבײרש — ,אמזוג ןײק טינ זיא
 טיג ,טײצ עצנאג ןײמ טגנילשרעפ טײברא יד :ןעגאז ךײא לעװ ךיא
 ךיז ןעגיטפעשעב וצ ףיוא טונימ עײרפ ןײא וליפא רימ גידנעזאלרעביא
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 ףיוא ןיב ךיא .לעטש ענעטלאשרעפ ןײמ ץוחא סרעדנא םאװטע טימ
 ־הירפ ןופ /׳עשטאילק״ ןימ א ןיא ןעראװעג טלעדנאװרעפ רעטלע רעד
 ןעגעװ גידנעצפיז ,עקמאיל יד ךיא היצ טכאג רעד ןיא טעפש זיב ןעגראמ
 עכלעװ ןופ ,ןעלאעדיא יד ןעגעװ ןוא טײהײרפ רענעגנאגעג־ןעראלרעפ רעד
 ןוא המשג רעדנעלהיפ א טימ עשטאילק א ןײז .טמיורטעג באה ךיא
 טרעדנוה .ןײפ עש׳םונהיג א זיא סאד ,ךא — רוטאנ רעכילשנעמ א טימ
 יד ןהעזםיוא ךילשנעמ א ײב טגאמרעפ סאװ ,רעד זיא רעכילקילג לאמ

 ...״!עשטאילק א ןופ רוטאנ
 ךאנ טאהעג לעטש יד טאה ,רעהפיוא ןהא טײברא ערעװש יד ץוחא
 שטיװאמארבא סאװ ,טײקגיגנעהבא עלעירעטאמ יד — טײז ערעטיב א
 ,ןעכירטש עצרוק ןיא ךײא לעװ ךיא״ .טלהיפעג ףעיט גידנעטש טאה
 ןופ דליב א ןעבעג — ,1891 ינױ ןעט־6 ןופ ףירב ןײז ןיא רימ ןענעײל —
 םעגעבראטשרעפ םעד ,דנײרפ ןײמ ןופ ןהוז רעד .גאט ןעגיטנײה ןײמ
 ,ןעטכיזגיה עלא ןיא רענעטארעג א ,רהאי 20 ןופ ןאמ־רעגנױ א ,ןירעפלאה
 רעײז) טכירכאנ םוש א ןהא ןעראװעג ןעלאפרעפ קירוצ געט ײרד טימ זיא
 ךיז טאה שינעכוז לעיפ ךאג .(עשטאד א ףיוא טציא טבעל עילימאפ
 ןופ רעמוג א ןיא ןעםאשרעד ךיז טאה רע זא ,טלעטשעגסיורא ןעטכענ
 ןעמ ,טפיול ןעמ ,ךיז רעסיוא זיא עילימאפ עצנאג יד .לעטאה ןעגיה א
 ־קערש םעד ןעטלאהעב ךיז גידנעראטס ,ןערהערט יד גידנעגנילש טעװאה
 הירפ רעד ןיא טנײה .רעטומ רעדנעבעיל ךילטרעצ רעד ןופ טיוט ןעכיל
 וצ עשטאד רעד ןופ ךײלג רעטומ עכילקילגנוא יד טכארבעג ןעמ טאה
 ןוא ךעלרעדניק ערהיא ןעבילקעגפיוגוצ ךיז ןעבאה סע ואװ ,םײהא רימ
 ־וצ ןעראװעג טגעלעגפיורא זיא רימ ףיוא ןוא ,םיבורק יד ןופ עגיגײא
 ןײמ ןיא ןעמוקעגראפ זיא׳ס סאװ .פאלק ןעכילקערש םעד וצ יז ןעטײרג
 ןײלא רהיא טנאק םאד — ,טכילפ עכילקערש יד ןעליפרע םײב הטימעג
 .רעטומ רעד טימ םענײאניא ןעבראטשעג טינ רעיש ןיב ךיא ;ןהעטשרעפ
 רעהירפא ןוא ןעטנעמאקידעמ ענעדישרעפ טײרגעגוצ באה ךיא םאװ ,טוג
 ןיא ,אד ןוא ?דליב םהענעגנא ןא ,סאװ .ראטקאד א ןעדאלעגנײא
 ןעמ :טעטימאק ןעשיגאגאדעפ ןיא ךימ ןעמ טפור ,רעדליפעג םעד ןעטימ

 רעגײז םעד ףניפ .לעטש א ,״עבשזולס״ א אד זיא׳ס ,רימ ףיוא טראװ
 ,א — ךיא ןוא ,םײהא ךיז וצ ןערהאפעגקעװא עכילקילגנוא יד ןענײז
 !הגותח א ...ףיוא םיאבג ענײמ ןופ םענײא .וצ קעװא ןיב — !ןױזב
 ךיא ,ךילגעמנוא ןעוועג זיא ןהעג טשינ
 ־מהענעגנאגוא טפאשרעפ ךיז טימדעד טלאוו
 טבײלק רערהיפ־לעדער עגיטראד יד ןופ ןוא םעדא ןופ — .״ט י י ק כ י ל
 ןעשלאפ א טפיוהרעביא טאה רהיא״ .תחנ גינעװ ללכב שטיװאמארבא

 ־עב רע׳תמא ןיא ןעזײװעב וצ ךײא םע ידכ ןוא ,םעדא ןעגעװ ףירגעב
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 ןעגאז לעװ דיא •ךוב ץנאג א ןעבײרשגא טפראדעג ןעמ טלאװ ,גנוטכיול
 ־עמוא ןערעדנא םוצ סנײא ןעכילגעג ןענײז רעדניק עשידיא יד זא ,רוציקב
 ׳ר ,ס׳רעקעב (רערימאטישז) ערעײא .טלעװ רעצנאג רעד ףיוא םוט
 םאװ רעד זא ,רונ זיא דישרעטנוא רעד ,םוטעמוא ןעריטסיזקע םע׳סחנפ
 ־נעמ ענײלק יד .ראדאיװח זנוא ײב אד טםײה ,םערדאט ךײא ײב טםײה
 ־טנערא יד ןוא ,ןעגיוא יד ןיא ביוטש ןעזאל ,םוטעמוא ןעריגירטניא ךעלעש
 ײז טימ ןעבאה וצ גידנעדײמסיוא ,געװ םעד בא ײז ןעטערט טײל עכיל
 תוזע ,טײקשיראנ יד זא ,םעד טימ גידנעטש ךיז טגידנע סע ןוא ,םיקסע
 ־וצ טאה ,ללכב ,םעדא .(1887 רעבמעװאנ ןעט־5) ״ןוחצנ םעד ןרעײפ
 םאװ ,ןעגנוגנידעב עגעי ,ערעפםאמטא ענעי ךיז ןיא טגאמרעפ גינעװ
 טנאלאט רעםיורג ןײז רונ ןוא ,ןעפאש םוצ טכיורבעג טאה שטיװאמארבא
 יד ןעבעגעג םהיא ןעבאה טײקכײר עגיטםײג עכילנהעװעגנוא ןײז ןוא
 םהיא ןעבאה סאװ ,ןעדנעטשמוא עגיטסניגנוא יד ןעמוקוצײב טײקכילגעמ
 טבײרש — ,סעדא ןיא טשינ ךיז טניפעג עזומ ןײמ״ .טלעגנירעגמורא
 יד ףיוא ,ןעטראד ראנ — ,1886 רעבמעצעד ןעט־9 ןופ ףירב ןיא רע
 .(רימאטישז) װערעטעט ןוא (װעשטידרעב) עקטאיפאלינג ןופ סעגערב
 ןופ טפלעה א ?רעהא ןעריטראפםנארט יז ךיא לאז ,רימ טגאז ,יוזא יװ
 ןעדיא רעסעדא יד ,תמא !!ןעדיא רעװעשטידרעב ןײא ראפ םוטכײר ןײמ
 רעבא ,...רעװעשטידרעב יד ןאהטכאנ ןעביוהעגנא טײצ עטצעל יד ןעבאה
 םאװטע ךיז ןיא טאה ןוא ןימ רעדנא ןא ראג ןופ זיא טײקשיראנ רעײז

 .״עטאלב (־רענאמיל ןופ
 טימ טינ טמיטש םאװ ,טײקכילקריװ רעד טימ טײהנעדירפוצנוא יד
 טםארטנאק רעבראה רעד ,ןעגנובערטש ןוא ןעשינפרעדעב עכילרעניא עגײז
 זיא סאד — מובעגמוא רעלאער רעד ןוא טעטילאודיוױדניא ןײז ןעשיװצ
 ןײמ ןיא״ .ףירב םע׳שטיװאמארבא ןיא טפא טגגילק םאװ ,וױטאמ רענעי
 ךיז טלעטש — ,1882 רעבמעצעד ןעט־12 םעד רע טבײרש — ,תוהמ
 ןײז ןופ רעדא ,ןײלא ארוב םעד ןופ רעדא תועט רענדאמ א ראלק סיורא
 ענײא רעמונ אזא ןוא אזא טימ לעטםעק ם׳נופ גידנעמהענםיורא :ךאלמ
 ־כערעבלופ ,עטריגעליוױרפ ראפ טמיטשעב ןעגײז םאװ ,תומשנ ענעי ןופ
 תועט יפ לע םיפע ךיז רע טאה ,רוטאנ רעטײרב א טימ ןעשנעמ עטגיט
 ארא׳ם — ןאהטעגנײרא ןוא עילופאק לעטדעטש ןיא ץיגרע ןעגארטרעפ
 ןא רעבא ,רעכילטנערא ןא ענעדיא א םיפע ןײרא בײל ןיא — !שפט
 ־עג ןעריובעג זיא יוזא טא ןוא — ״װ .זא .א רענעגאלשרעד ,רעמירא
 טימ טינ טרינאמראה סאװ ,שינעפעשעב ענדאמ א טלעװ רעד ףיוא ןעראװ
 .טיוט רעד יװ טקריװ םאװ ,עזארפ אזא זיא רימ םורא״ — ״!ןײלא ךיז

 .דעדעב-ראמ׳ עטםואװעב .סעדא ןעבעכ—ןאמילי (:
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 א ןהא ךיז טהיצ ריד ראפ ןוא ,געװ־םגעבעל ן׳פיוא טםעשזדנאלב וד
 ־עירפוצ .(1886 רעבמעצעד 9) ״עזארפ ןופ שינעטםיװ א ףום ןוא גערב
 םהיא טגנילעג םע ןעװ ,טלאמעד רונ ךיז רע טלהיפ ךילקילג ןוא ןעד
 ־עג טײצ עטצעל יד באה ךיא״ .טײברא־םגנופאש רעד ךיז ןעבעגבא
 ,1888 ינױ ןעט־21 ןופ ףירב ןיא רימ ןענעײל — ,םקא ןא יװ טײברא
 קעװא ןעצנאגניא טציא ןיב ךיא .ןעבירשעג לעיפ רהעז באה׳כ ןוא —
 בא ךיא הור ןעטראד ,טסײרט ןײמ זיא ןעטראד ,עיזעאפ ןופ טלעװ ןיא
 ךיא ןוא ,טגיונעג־ליואװ רימ וצ זיא עזומ יד .גראז־םנעבעל יד ןופ
 םעד טזאל .ןערהאי עגנױ יד ןיא יװ ,ןערב א טימ בײרש ןוא בײרש
 םהיא ףיוא זגורב טיג טײז ןוא ,ךיז ןעלעיפש לעםיבא דניק ןעטלא
 ןײמ טאה הטרעװ רעםאװ ,דגײרפ ןײמ ,א .טײקכילטקניפנוא ןײז ראפ
 -קריװ םאד יײרעדגיק רעד־טא ןהא ,תוגאד טימ לופ ,ןעבעל ןעכארבוצ
 ןעדעי ףיוא ,שינרעטיב ץוחא ,טשינראג רימ ראפ טגאמרעפ ןעבעל עכיל
 ײלרע־לכ ןוא עדוױרק ,טײקשיראנ עכילשנעמ אד ךיא ןעגעגעב טירט
 ־רעפ ןעלאעדיא ןופ טלעװ רעד ןיא ןעטראד ,ןעטראד רעבא — ץומש
 ,ערעדנא .ןעצראה ן׳פיוא רעגנירג טרעװ םע ןוא ,ץלא ןא ךיא סעג

 ךיז ןופ ןעלםײרטוצבארא ידכ .ה .ד ,קילג םאד טא ןעכײרגרעד וצ ידכ
 ,ײז ןוא ,תורכיש ןיא ןײרא ךיז ןעזאל ,רעמוק ןוא תוגאד־סנעבעל יד
 ,רעבא םאװ טימ .ןפוא אזא ףיוא ןעװעטאר ךיז ןעכוז עכילקילגנוא יד
 סע ןעװ ןעטלעז רעבא ״?ןעפנארב ןופ רעגרע עיזעאפ זיא ,רימ טגאז
 .טײקכילקריװ רעדנעקירד רעד ןופ ךיז ןאהטםיורא ןײא םהיא ךיז טיג
 א ,דאשט א ךיז ךאנ רעביא טזאל ״ןעפארט רערעטיב״ רעד יװ טקגופ
 רעגעש רעד ןיא ןעלײװרעפ ןעצרוק ן׳כאנ טרעװ יוזא ,״רעמאי־ןעצאק״
 לעיפ ךאנ טײקכילקריװ רע׳םואימ רעד ןופ עזארפ יד עיזעאפ ןופ טלעװ
 ־יב א סיורא םהיא ײב ךיז טםײר סע ןוא .רעדנעקירד ןוא רערעװש
 רימ ײב ןעהעג תוחכ יד ,דגײרפ רעגיצראה ןײמ ,ךא״ :ײרשעג רעט
 ענײמ ןופ טלעװ יד !ץנעטםיזקע ראפ ףמאק ןעגידנעטש םעד ןיא סיוא
 ־ניפ זיא טײקכילקריװ יד ןוא לעבענ א ןיא ךילעמאפ טקגיז ןעלאעדיא
 א ןײז לאמא טעװ יצ״ .(1886 רעבאטקא ןעט־24) ״גירעיורט ןוא רעטם
 א ןיא ךיז רע טגאלק — ?םאג רעזנוא ףיוא ךיוא בוט־םױ לעקיטש
 ףיוא שטאכ ,ןעבעל׳כ ,טײצ ןיוש — 1889 רעמעצעד ןעט־29 ןופ ףירב
 עמאם ןופ זיא ןעבעל רעזנוא !רעײרפ םאװטע ןעמעטעבא רעטלע רעד
 טײרטש ןיא ,גראז ןיא קעװא זיא ,הארג לעיפ־וצ ןיוש ןעװעג ןא דנעגױ
 ךאנ טעװ ,םלוע לש וגובר ,עשז־ןעװ .ןעשינפרעדעב עטםגיטיונ יד ראפ
 רעד זנוא ראפ ןעמוק ךילדנע ,תוגאד טימ לופ ,ןעבעל טלאק ,הארג אזא

 ...! ? גנילהירפ
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 עיראטםיה רעד טימ טנאקעב רעטנעהענ םאװטע ןענײז םאװ ,יד
 ־גיטעהט רעשירארעטיל ןײז ןופ ןוא ןעבעל םע׳שטיװאמארבא .י. ש ןופ
 ןימינב תועםמ רוציק״ גנולהעצרע רעשידיא ןײז ךאנ זא ,ןעםײװ ,טײק
 ןוא הקםפה עגנאל א גגופאש ןײז ןיא טמוק (1878 ,ענליװ) ״ישילשה
 ,1884 רהאי ן׳זיב טנאזיראה ןעשירארעטיל ןופ ןעדנואװשרעפ טרעװ רע
 ןעגעװ .״וױזירפ רעד״ עמארד ןײז טימ ןעטארטעגםיורא זיא רע ןעװ
 קאטשניב .ל טאה ,םקעז רהאי א ןעגיוצעג ךיז טאה םאװ ,עזיופ רעד
 טאה רע ןעכלעװ ,לעקיטרא ןעשיטירק־שיפארגאיב ןײז ןיא טנהאמרעד
 ,1884 רהאי ןיא מואעליבױ ןעגירהאי־25 סע׳שטיװאמארבא וצ טקורדעג

 ךיז ןעלעטשוצבא ךילגעמ ראפ ןעגופעג טינ טלאמעד טאה רע רעבא
 רע טבײרש — 1877 רהאי ןופ״ .גנורעלקרע רהיא ףיוא רעיונעג
 וצ ,ן׳שטיװאמארבא .י .ש ןופ ןעבעל ם׳גיא ןעהעטשטנע — ןעטראד
 עניוזא ,גידענג גירעביא ןעװעג טינ לאמנײק זיא לאזקיש רעד ןעמעװ
 ־עטיל רעד וצ קשח ןעדעי בא םהיא ײב ןעמהענ םאװ ,ןעדנעטשמוא
 ןעדנעטשמוא ענעי ןעגעװ ךילרהיפסיוא ןעדײר וצ .טײברא רעשיראר
 ־רעמעב רוג ןעלעװ רימ .דנעםאפגוא ןוא גירעביא ראפ רימ ןעטלאה
 טקירדעג ןעבאה עכלעװ ,ןעדנעטשמוא ןופ גנוקריװ רעד רעטנוא זא ,ןעק
 ־אלש ןײא ןיא ןעטלאהעג טאה סאװ ,לאװק רעד זיא ,אשמ ערעװש א יװ
 ־פיוא םאקלאפ טאה רע ןוא ןעראװעג טפעשעגסיוא יװ גנילצולפ ,ןעג
 ראפ טלאמעד שטיװאמארבא טגעלפ ןעטלעז טינ .ןעקריװ וצ טרעהעג
 ־פיוא״ .דנאטשוצ ןעטקירדעב שילאראמ ןײז ףיוא ךיז ןעגאלק רימ
 ־פיוא — טײדעב םאד״ ,טגאזעג לאמנײא רימ רע טאה ,ןעטכארט ןערעה
 ־נוא ןיוש רימ ראפ זיא ,ךיז טכוד ,ןעטכארט ןוא ;ןעבעל ןערעה
 רימ זיא ץראה םאד ןוא ,ײלב טימ ןעסאגעב יװ זיא חומ ןײמ .ךילגעמ
 רעד סאװ ,פעלק יד ןעטלאהוצסיוא ףיוא .״ןײטש א ןיא טלעדנאװרעפ
 ףיוא ןעטאשעג דנאה רעטײרב א טימ טײצ לעםיב שביה א טאה לאזקיש
 ־ײא םעד ןוא ןעװרענ ענרעזײא יד טכיורבעג ןעמ טאה — ,עצײלפ ןײז
 ךיז ןיא טאה שטיװאמארבא םאװ ,רעטקאראכ ןעטעװאקעגסיוא ,םענרעז
 זיא רענײז טפארק רעשילאראמ רעד טא קנאדא רונ ןוא ,טגאמרעפ
 ־טםעפ טימ ןוא לזמ ןערעטיב ם׳נופ פעלק יד רעטנוא ןעלאפעג טינ רע
 ןעטלאװ סאװ ,ןעטײז עלא ןופ שינעקישנא ענעי ןענאטשעגםיוא טײק
 .ז ,12 .ב ,1884 ,״דאכסאװ״) ״...רובג א וליפא ןעגנײרבמוא טנאקעג
 ןעבעל סע׳שטיװאמארבא ןיא דאירעפ רערעװש גיד׳ארומ רעד טא .(31
 ןײז וצ ףירב יד ןיא גנאלקבא ןא ןענופעג ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,טאה
 טײצ רענעי ןיא טאה שטיװאמארבא םאװ ץוחא .דגײרפ ןעטםטנעהאנ
 ,(ןירעלטםניק עטבאגעב רהעז ,עגנױ א) לעשאר רעטכאט ןײז ןעראלרעפ
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 ןוא טריטםערא תובים עשיטילאפ תמחמ זיא ןהוז רעגיצנײא ןײז םאװ
 ךאנ ןעװעג ןענײז ,ןעראװעג טקישרעפ רהאי עכילטע ףיוא ךאנרעד
 ,ןעטײהנעגעלעגנא־ןעילימאפ ךיוא ,ןעדנעטשמוא ערעװש עכילרעםיוא
 םלא יא ,שגעמ סלא יא ךײלגוצ טרהירעב ףעיט רהעז םהיא ןעבאה עכלעװ
 רעד ןופ יװ ,דנאנאכאנ ךיז ןעבאה םאװ ,תורצ עלא יד ןוא — דיא
 ־נעטשלאפ גנאל ףיוא ןעבאה ,ן׳שטיװאמארבא ףיוא ןעטאשעג ,״החבות״
 ־יטש ןײז ןעגעװ ףירגעב א .טײקגיהעפ־םגנופאש ןײז טריזילאראפ גיד
 סאװ ,ףירב רעד זנוא טיג טײצ רערעטיב טסרעםיוא רענעי ןיא גנומ

 :(3ןעגנוצריקרעפ עגינײא טימ אד ןעגנײרב רימ

 .1881 ,רעבמעצעד .22 ,אםעדא
 ןוא םאדאמ ,דגײרפ ענעקאבעגנײא ץראה ןיא רימ ,ערעײהט ענײמ״

 !קאטשגיב ררעה
 טסארפ ןיא טנײה ךײא ןעבײרש וצ סיפע ךיז רימ טםולג םע״
 ־ײא ןוא טדערעג ךילטנהעװעג ןעבאה רימ סאװ ,ןושל םעד ןיא ,שידױ
 ןעקנאדעג ערעזנוא ,ןעלהיפעג ערעזנוא ןעסאגעגםיוא ןערעדגא םעד רענ
 ,ךילדנײרפ ןעבאה רימ םאװ ,ןערהאי עטוג ענעי ןופ טײצ רעצנאג רעד ןיא
 איז לעװ ןוא טשינ ךיא ןעק טײצ ענעי .םענײא ןיא טבעלעג ךילרעדירב
 ,ןעבעל ןײמ ןופ רעמוז רעד ,יאמ רעד רימ זיא איז ,ןעסעגראפ גיבײא טשיג
 ,רענרעד עפראש עגידכעציפש טימ שטאכ ,ןעמולב לעיפ רהעז טאה איז
 ,שפנ־היחמ עגידנעקעמש םיז ,ןעמולב ענהעש רעדנואװ ךאד רעבא
 ,עשירפ טימ ,עיזעאפ טימ לופ ,טײקמראװ ,טײקגיטכיל טימ לופ זיא איז
 ־עב טכאמ ןוא ץראה סאד טקיװק סאװ ,ןעלהיפעג עמראװ ,עגידעבעל
 טבעװש טײצ עגיזאד יד .ץריװעג עטסרעײהט יד יװ ,ןעבעל םאד טמעט
 ךיא ,ןעגיוא ענײמ ראפ ןרעטש רעגידנעשטשילב א איװ טציא רימ
 ,ןעטלאק םעד ןיא ,טײצ רערעטיב ,רעטכעלש רעד ןיא טציא העטש
 גידנעטכאמש קוק ןוא ןערהאי ענײמ ןופ ןעיסא ןעגיצומש ,ןעגידגיװ
 רהיא ףיוא קוק ןוא העטש ךיא ,טײצ רענעזעװעג רעטוג רענעי ףיוא
 ,םעדבאנ ןדע־ןג םעד ףיוא ןושארה םדא איװ יוזא ,םנעטײװ רעד ןופ
 קוק ןוא העטש ךיא ,ןעראװעג ןעבירטעגםיורא טראד ןופ זיא רע זא
 ןוא אײרש ,דנעה יד םיוא קערטש ךיא .ןערהערט טימ ךימ שאװאב ןוא
 ןײמ ןענײװםיוא ךײא ליװ ךיא ,דנײרפ ערעײהט ענײמ ,ךײא וצ ףור
 ךײא ןוא הטימעג רעטיב רעװש ןײמ ןעסיגםיוא ךײא ליװ ךיא ,ץראה
 עגיטולב ענײמ ןעזײװסיורא ,ןעקיהטײװ עכילקערש ענײמ ןעגאזםיורא
 ןעכערפשפא אײז ,ןעמוקעב גנאל טשינ טשרע באה ךיא סאװ ,ןעדנואװ

 •טרעדנעעגגוא אד טביילב עיפארנאטרא םע׳שטיװאמארבא (8
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 אײרש ךיא .רעטרעװ עגידנעהעגםיורא ץראה ם׳נופ ףיט ערעײא טימ
 רימ ״טיױו ,טײװ ןינעז רימ ,טםיזמוא רעבא — תורצ ענײא ןיא ףור ןוא
 ןוא אײז ןעײל ךיא ,ףעירב ערעײא ןעגיל רימ ראפ !טדײשוצ ןינעז
 ןעלעטשראפ רימ ליװ ןוא ןעקנאדעג איד ןיא ךימ ףיטראפ ךיא ,אײז שוק
 רעײא טימ ךימ טלאהרעטגוא ןוא רימ ןעגעקא טהעטש רהיא איװ ,ךײא
 דלאב טרעװ יז ,גנאל טשינ טרעיוד גנולעטשראפ יד רעבא ,ךערפשעג
 ךוז ךיא ,ןײלא ,טנעלע רעדיװ ךימ ןיפעג ךיא ,עבלובנעפײז א יװ ןענורעצ
 ןוא טײװ טנעז רהיא ,אטשינ טנעז רהיא ,העז ןוא ןעגיוא יד טימ ךײא
 עטיוט טימ ריפאפ ךעלקיטש — ךילפעירב רימ ראפ טגיל ךײא טאטשנא
 רימ .טלעװ רעד ףיוא זיא ןעבעל גידגיז רעזנוא םאװ טא .תױתוא
 ףיוא םײװש רעזנוא ,הימ רעזנוא םיוא ןעטײב ןוא ןעטײברא ,ןעװעראה
 רעזנוא טגנײה אײז ןיא סאװ ,דנײרפ ,רעדניק ןעבאה רימ .ךילריפאפ
 ןײלא אײז ,ךילריפאפ ןיא םיוא ךיוא ףוםל אײז ןעטײב רימ ןוא ,ןעבעל
 רימ ןעבאה אײז טאטשנא ןוא טעײרפשוצ ,טײזוצ ,טרעטײװרעד ןערעװ
 רעגידניז ,שגעמ רעשיראנ .ךילפעירב עמוטש — ךילריפאפ ערעײז
 ןײד ,דײרפ ןײד ,טײברא עצנאג ןײד ,הימ ןײד ,ןעבעל ןײד !שנעמ
 ,תומולח עטסופ ,טשינראג ןיא גנידםלא — דנײרפ ןיא ,רעדניק ןיא גוגעת
 סאװ ,טײצ א דניצא זיא רימ ײב .ךילריפאפ עליופ ןוא סעבלובנעפײז
 םינמוזמ ןופ טליםקעװעגסיוא ןיגעז דנײרפ עטסעב ענײמ ,רעדגיק ענײמ
 ץראה א ,תורצ רעטיול רוג ,טשיגראג ךיא באה םינמוזמב .ןעריפאפ ןיא

 ! םירוםי ןוא תוכמ טימ לופ
 ,דגײרפ עטסעב ,עגיצנײא ענײמ ,לאמ טגעזיוט ךײא קנאד ךיא״
 ־ײװ ףיוא ,ךײא טעב ךיא ,טינ ראג ךימ טםעגראפ .ףעירב רעײא ראפ
 ןעד ךײא ךיא ףראדעב .ךילגעמ ראג איװ רעטפע רימ טבײרש ,רעט
 טםײװ רהיא ,ךיז טכאד ?רימ טנעז רהיא בעיל ןוא רעײהט איװ ,ןעגאז
 ןעבאה תונמחר ןעלעװ ראג לאז טאג .טוג רהעז ןײלא םע טלהיפ ןוא םע
 טלאװ ,לעבור טנעזיוט ראאפ א ןופ ליםגיװעג ןײלק א ןערהעשעב רימ ןוא
 ךיוא רהיא ןוא ףעירב ןעבײרש וצ ךײא טראפשראפ ןיוש ןיבעל׳כ ךיא

 .טדײשוצ ןעװעג טשינ ןעטלאװ רימ—ןעכײלגםעד
 ןעמ ,םלוע םעד טוג רהעז טלעפעג (4ןענרעל ןיא עדאטעמ ןײמ...״
 .גאגאדעפ רעטוג א רהעז ןיב ךיא זא ,טכארטעגםיוא רימ ףיוא טאה
 .ןעפאטשרעפ טשיג רעלײמ עכילשנעמ ןײק ןעק ןעמ ,יוזא ןײז זאל ,אלײמ
 טציא זיב ןיב ךיא איװ הרוחם רעגעל אזא זא ,רימ אײב לאמא ךאל ךיא
 טלאהעב ,ןעטליג וצ ןעבײהעגנא רעטלע רעד ףיוא םיצולפ באה ןעװעג

 ״חרות-דומ׳לת״ רעד ןיא ט-ײברא ן״ז ןעגעװ אד טדער שטיװאמאדבא (4
 .ןערהאפעגרעבירא גנאל טינ טשרע זיא ר.ע ןיהואװ ,סעדא ןיא
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 ערעײא ,עבארעדראג עגידנעדליגפניפ רעײא ,םעטאמש ערעײא ש״העמל
 ןײרא דאנ לאמא רשפא ןענעק אײז ,סרעטאליטנעװ יד טימ ךילשוליפאק
 ןעלהאצ ,קיטנא ןײא איװ ןעפאכםיוא אײז לאז ןעמ ןוא עדאמ רעד ןיא
 טקילגעב םאװ ,ךלמ םעד ,ןעמ טגאז ,ליואװ זא ...ןײרא גאט ןיא אײז ראפ

 .רעטלע רעד ףיוא
 ךיז איז טלאה םינפל .טבירטאב קראטש זיא ךיבענ בײװ ןײמ״
 טימ םי א ,דנואװ א איז טגארט ץראה ןיא ראנ ,דלעה א יװ קראטש
 םאװ ,קאלש םעד רעביא גינעװ רהעז ןעדײר ךיז ןישיװצ רימ .םירוםי
 טשינ ןערעדנא םעד רענײא ארומ ןבאה רימ ,ןעפארטעג זנוא טאה
 םעד רענײא ןעראנ ןוא ץראה טשרעמאלק ךיז ןעכאמ רימ ,ןײז וצ רעצמ
 גיבײא טעװ רע סאװ ,םיר א ץראה ןיא רימ אײב להיפ ךיא .ןערעדנא

 עגיצראהבעיל ,ערעײהט ,טנוזעג רימ טײז — .ןעלײהראפ טשינ ךיז
 ערעײא ךאנ ץכעל ךיא ,בעיל קראטש ,קראטש ךײא באה ךיא ,דנײרפ
 רערעײא ךיא ןוא ענײמ גיבײא ףיוא ,ענײמ ,ענײמ טנעז רהיא ,ףעירב

 —.״ש טיוואמארבא .י .ש
 ־לעװ ,קורדנײא םעד ןופ גנאלקבא׳נא רימ ןעפערט ףירב עכילטע ןיא
 ביוהנא ןופ ןעמארגאפ יד טכאמעג ן׳שטיװאמארבא ףיוא ןעבאה סע ןעב
 םאװ ,עגינעװ םאד רעבא ,ײז ןעגעװ גיצניװ רע טדער .ןערהאי רע־80
 חכמ טכאמ רע עכלעװ ,ןעגנוקרעמעב עגינײא יד ןוא ,אד ןעגיפעג רימ
 ־נעמ ראפ שיטםירעטקאראכ רהעז ןענעז ,ןעשינעהעשעג עגיטלאמעד יד
 ץרעמ ןעט־12 םעד רע טבײרש — ,ךיא לעװ יצ״ .םירפס־רכומ עלעד
 ךיא ואװ ,רעדלעװ רערימאטישז ענײמ ןהעזרעד רעדיװ לאמא — ,1881
 ־עב עטוג לעיפ יוזא באה ךיא ואװ ןוא געט־רעמוז יד ןעגנײרברעפ געלפ
 רהיא !ךעלעגיופ הרבח רעגיכליה ,רעכילהערפ רעד ןעשיװצ עטנאק
 ,טציא סאװ ,ןיב ךיא דניק ארא׳ס — ךיז ײב גידנעטכארט ,טלעכײמש
 םעומש ,םרעגיטכיװ ןוא םרעדנא םאװ ןעגעװ ןעדײר וצ אד זיא סע ואװ
 ־נא ײב יװ טינ םײװ׳כ ,דנײרפ ןײמ ,ןײנ .ךעלעגיופ ,רעדלעװ חכמ ךיא
 ־נוא ןופ עגאל עגירעיורט יד ןוא ןעשינעהעשעג עגיטציא יד רונ ,ערעד
 ןעגעװ קנאדעג םעד עקאט דארג סיורא רימ ײב ןעפור ךעלעדױ ערעז
 טכוד ,ןעטראד .ןעטראד ךיז ןעניפעג םאװ ,תױח יד ןעגעװ ןוא רעדלעװ
 טימ גינײא םאקלאפ טציא ןיב ךיא .רעגיהור ןוא רעםעב ךיז טבעל ,רימ
 רעײז לעװײט םוצ ןעפראװקעװא ןעשנעמ יד ןעפורעג טאה םאװ ,אססור
 ךיא״ .״רעדלעװ יד ןיא ךיז ןערהעקמוא קירוצ ןוא עיצאזיליוױצ עשיראנ
 טנהעװעג יוזא—1882 לירפא ןעט־11 ןופ ףירב ןיא רימ ןענעײל — ןיב
 זא ,ךיז טכוד סע םאד ,ראפ טציא טמוק׳ם םאװ ,םעד םעלא וצ ןעראװעג
 ־עג סאװ ,םאװטע ןענעז ״ןעגנונדראנוא״ עלא יד זא ןוא ןײז יוזא ףראד׳ס
 ןײז וצ טנהעװעג ךיג טרעװ ,ללכב ,דיא רעד .גנונדרא רעד וצ ןא רעה
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 עלא ןופ רעגנירג םוטעמוא ךיז רע טריזיטאמילקא ראפרעד ;עגאל
 ראפ ןערעוו טנעבערעג טבער טימ ןאק רע ןוא ןעשינעפעשעב עגיסיפיױוצ
 !העװ — ןוא זיא רע ,ןעװעג ןא גידנעטש ןופ זיא דױ רעד .היח־זיוה א
 וצ ףיוא ״עשטאילק״ א טושפ רעדא הוק־קלעמ עליטש א ןייז טעװ —
 ,עניטסעלאפ ןײק יצ ,עקירעמא ןײק קעװא טעװ רע יצ .אשמ ןעפעלש
 זיא שטיװאמארבא ...״ןעבײלב טראפ רע טעװ ״עשטאילק״ א רעבא —
 םהיא ןיא ןעבאה ףעיטדצ ךיוא ןוא ,טסילאער ,רעקיטפעקס לעיפ־וצ ןעװעג
 לאז רע ,טײצ־דנעגױ ןײז ןופ ןעלאעדיא ןוא ןעטכיזנא יד טלעצראװעג
 עגארפ יד ףיוא קוק רעײא״ .״ןױצ תבח״ ןופ רעגנעהנא ןא ןערעװ ןענאק
 ןעט־16 םעד ן׳קאטשניב רע טבײרש — עיצארגימע רעשידױ רעד ןעגעװ
 ערעײא טימ םיכסמ םאקלאפ ןיב ךיא ןוא ,גיטכיר רהעז זיא—1882 יאמ
 חכמ ןעקנאדעג־דנורג ענײמ ןופ לײט א רונ ןעדליב עכלעװ ,ןעטנעמוגרא
 ךײלגרעפ ןיא טײהרעדנימ עגיצניװ א רימ ןענײז רעבא רעדײל .ןינע םעד
 ־ײרטש ןוא ,גגונײמ רעטצעזעגגעגעג רעד ןא ךיז ןעטלאה םאװ ,עגעי טימ

 ־םיורא טימרעד ךאג ןאק ןעמ ןוא ,ךאז עטםיזמוא ןא רונ זיא ײז טימ ןעט
 זיא סאד ןוא .טײקנעדירפוצנוא ענײמעגלא ןוא תוגעט ךיז ןעגעג ןעפור
 טײז א ןא טגעלעגקעװא באה ךיא סאװראפ ,ןעכאזרוא־טפיוה יד ןופ ענײא
 ךיא םאװ ,םאד טשיג ןעדײר .טשינראג טציא בײרש ןוא רעדעפ ןײמ
 ,תמא ןעצנאג םעד רעבא ןעגאזםיורא ;טינ ךיא ןאק ,גיטכיר ראפ טלאה
 ,רעײרש הרבח עדליװ עצנאג יד ךיז ןעגעג ןעביוהפיוא — טײדעב סאד
 ןעלעװ ײז ,ןעגגוגידלושעב ײלרעלא טימ ךײא ןעטישעב טײרג ןעגעז םאװ
 רעבא .װ .זא .א לארשי אנוש א ראפ ,דגוב א ראפ ןעלעטשםיורא ךײא

 ־עגםיוא ןײמ טםע ןוא טגאנ םע ,ןײפ רימ טסאק ןעגיױוש־ליטש םאד טא
 טקריװ ןײפ עש׳םונהיג יד טא .םיראװ א יװ טקנופ ,ץראה טגאטהעװ
 ךיא .םזינאגרא ןעצנאג ןײמ ףיוא ןוא ןהעזםיוא ןײמ ףיוא דגערעטשוצ
 טלאװ רהיא ,ןעראװעג טלא ןוא רעגאמ ךילקערש טײצ עטצעל יד ןיב

 —.״טנעקרעד טשינ ךימ
 ןעמיטניא ןײז גיםעמלעגער שטיװאמארבא טגיטכירכאגעב ,ךילריטאנ
 ־טפירש םלא טײקגיטעהט ןײז וצ ןא ךיז רהעק׳ם םאװ ,ץלא חכמ דגײרפ
 ־עלפ עשירארעטיל עגײז ןעגעװ גידנעטש טימ םהיא טלײט רע .רעלעטש
 ־גיב ןופ קראטש גידנעטלאה ;גנאג רהיא ןוא טײברא ןײז ןעגעװ ,רעג
 עײנ ענײז ןעגעװ גנונײמ סמענעי ןעםיװ דימת רע ליװ ,תוגיבמ ם׳קאטש
 טאה ןײלא שטיװאמארבא זא ,ןעקרעמעב וצ טנאםערעטגיא זיא׳ס .ןעכאז
 .קרעװ ערעדנא ענײז עלא ןופ רעכעה טצעשעג ״לירעגגיפשניװ םאד״
 ,1888 יאמ ןעט־19 ןופ ףירב ןײז ןיא רימ ןענעײל — ,ךיא בײרש טציא״
 עגינײא ןיא ,ךיז טכוד ,טעװ׳ם ;״לירעגניפשגיװ םאד״ ,ךאז עײנ א —
 ,ןעכיג ןיא״ .״קרעװ ענײמ עלא ןופ עטםנעטארעג סאד ןײז ןעטכיזניה
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 ןיא רהיא טעװ — ,1888 ינױ ןעט־21 םעד ן׳קאטשניב רע טבײרש —
 א סנײמ ןעגעײל ,(׳* רעוועיק א רעגײא סיורא טיג םע םאװ ,לאנרושז א
 םוצ .״ךאז ענעגנולעג א זיא םאד .״לירעגניפשגיװ םאד״ — קרעװ ײנ
 ןוא גנאל טײבראעג טאה שטיװאמארבא ןעכלעװ ףיוא ,״לירעגניפשניװ״
 זיא סע״ .ףירב ענײז ןיא םוא גידנעטש ךיז רע טרהעק ,עבעיל לעיפ טימ
 ןעגידנערעפ וצ — ,1891 ינױ ןעט־11 םעד רע טבײרש — ,גיטיונ רימ
 סאװ ןוא ,ןעביוהעגנא באה ךיא סאװ ,״לירעגניפשניװ סאד״ עײפאפע יד
 — טנעמאמ ןעגיטציא ם׳נופ ןעגארפ יד דארג ןײרא ןעגײז ןאלפ רהיא ןיא
 ביוהגא עמאס ןיא .(־ ןהעזעגסיואראפ קידוצ רהאי ײװצ טימ ײז באה ךיא
 ־ײא ןופ גארטפיוא םעד טימ דלעה־טפיוה ןײמ סיורא ןעטראד ךאד טערט
 רעד רעביא ןערהאפוצמורא — ןאזרעפ רעכיוה רעשידנעלםױא ןא רענ
 ־באק״' ערעזנוא ןופ ןעבעל םעד טימ ךיז ןענעקעב וצ ידכ ,״אטרעשט״
 ,םעד טימ (המדקה ןײז) ןא ךאד טביוה עלעדנעמ ןוא ,ךעלעדױ ״רעקםנאצ
 םעײנ א טימ בוט לזמ ״עקװעדיענוט״ ןוא ״קסנאצבאק״ בא טיג רע סאװ
 ערהיא עלא טימ גנוגעװעב עגיטציא יד טא ,דנײרפ ןײמ ,אי ...טקעיארפ

 ;קירוצ טײצ רעגנאל א טימ ןיוש טריפשרעד ךיא באה ןעטײהלעצנײא
 ;רעהירפ ןעראװעג טגידנעעג טינ זיא גנולהעצרע יד סאװ ,רונ דאש א

 ־שגיװ סאד״ יװ ,ךאז אזא רעבא .״יז ןעגידנערעפ ןעלײא ךיז ףראד ןעמ
 ןײמ ץלא בײרש ךיא״ .שינעלײא ןיא ןעפאשעב טינ ךיז טזאל ,״לירעגניפ
 ךאז יד — 1892 רואנאי ןעט־28 םעד טימ רע טלײט — ״לירעגניפשניװ״
 .״ךיז גידנעלײא טשינ ,ךילעמאפ טײברא ךיא .ערעװש ןוא עטסנרע ןא זיא
 ןעביוהעגנא רעדיװ 1886 רהאי ןיא שטױואמארבא טאה ,טסואװעב ױו
 ־רע רעד זא ,ךיז טהעטשרעפ׳ס .שיאערבעה ףיוא זײװלײט ןעבײרש וצ
 ןעט־21 ןופ ףירב ם׳ניא .קאטשניב .ל םעד ןעגעװ ךיז טםיװרעד רעטש
 םירפס רכומ עלעדנעמ רעזנוא״ :םײנ א שטיװאמארבא םהיא טגנײרב ץרעמ
 !!שיאערבעה ףיוא גנולהעצרע עײנ א ןעבעגםיורא ןעביוהעגנא טאה

 .״םױה״ גנוטײצ רעד ןיא ןענעײל געט יד רהיא טעװ לעטיפאק עטשרע סאד
 ןעגעװ גגונײמ רעײא ןעבײרשנא רימ רהיא טעװ ,ךילדנעטשרעפטסבלעז
 ןעט־17 ןופ ףירב םעד ןיא רע טגערפ — רהיא טאה יצ — .״קרעװ םעד
 גנולהעצרע רעײנ ןײמ ןופ לעטיפאק עטשרע םאד טגעײלעג—1886 לירפא
 טנעײל .גנוצעזטראפ יד ןענײשרע טעװ געט יד .(י ? 41 .מונ ״םױה״ ןיא
 טרעװ םע ואװ ,65 .מונ ןיא עשראװ ןופ ץנעדנאפםעראק יד ךיוא ךרוד

 /׳ןכעטאילביב־־סקלאפ עשידיוי״ סי׳םכילע־־םולש (5
 ןעגעװ טקעיארפ ם׳שריה ןאראב ןעניז ןיא אד טאןד שטיװאמארבא (6

 ♦עניטנעגרא
 /׳םער רווסב״ (ז



 ז59 ףירב ויןבייײ וייא ובירפם רכדמ יןלעדבוגמ

 לאנרושז ןעשיליופ ם׳ניא טציא טקורד אשאנױ סנעמעלק זא ,טלהעצרעד
 ־גוא ...ןהעזפיוא רהיא טימ טכאמ ןוא ״עשטאילק״ ןײמ ״רעדנעזײר רעד״
 יד ןוא ,קרעװ ענײמ ןעגעװ טשיג טראװ ןײק ןעבײרש ךעלעדיא ערעז

 ״! !ײז ןעצעזרעביא ןעטםירק
 ךיז טלעטש םאװ ,ךירטש ןעטנאםערעטניא ןא וצ רימ ןעמוק אד
 םוצ רהעז ךיז טמהענ שטיװאמארבא :ףירב יד ןיא טפא רהעז סיורא
 יא ,עסערפ רעד ןיא םהיא ןעגעװ טגײװש ןעמ סאװ ,סאד יא ןעצראה
 ענײז ןוא םהיא חכמ טקורדעג רעדא טגאזעג טרעװ סאװ ,טראװ םכילטיא
 .ןעלעיפשײב עשיטסירעטקאראכ ראפ א ןעגנײרב אד לעװ ךיא .קרעװ
 טצעזרעביא 1867 רהאי ןיא קאטשניב טאה ,טנהאמרעד ןיוש באה ךיא יװ
 ךרוד ךיז טאה רע .״םינבהו תובאה״ ןאמאר םע׳שטיװאמארבא שיםור ןיא
 /ןעגנוטײצ רעװקסאמ ןופ רעטײבראטימ א) רעזיױונעדלאג ןעטנאקעב ןײז
 ,ןעלאנרושז רעװקסאמ יד ןופ םענײא ןיא גנוצעזרעביא יד ןעקורד טהימעג
 טגאקעב ןענײז םאװ ,יד .ןעבעגעגנײא טשינ םהיא ךיז טאה םאד רעבא
 זא ,ןעסײװ ,קרעװ ןעשיטםירטעלעב ןעטשרע סע׳שטיװאמארבא טימ
 טעמכ זיא סע ואװ ,ךאז ענעגנולעג טשינ ,עכאװש א ןענײז ״םינבהו תובאה״
 ,טנאלאט רעשירעלטסניק רעלעניגירא םע׳שטיװאמארבא ןעקרעמ וצ טיג
 ־נעפא טאה רעזײװנעדלאג .רעטעפש טשרע ןעזיװעגסיורא ךיז טאה סאװ
 גנוצעזרעביא רעד טימ זא ,גנונײמ ןײז ן׳קאטשניב טגאזעגםיורא גיצראה
 ־רא עראבקנאדנוא ןא ךיז ףיוא ןעמונעג״ רע טאה ״םיגבהו תובאה״ ןופ
 ־טימ םעד ןעגעװ טײקגיטכיזראפנוא יד טאהעג טאה רענעי ןוא — ,״טײב
 ־עג זיא שטיװאמארבא טכארבעגפיוא ףעיט יװ .ן׳שטיװאמארבא ןעלײטוצ
 טאה רע םאװ ,ףירב ןײז ןופ ןהעז וצ זיא ,גנונײמ ם׳רעזײװנעדלאג ןופ ןעװ
 םהיא רע טבײרש — רימ ביולרע ךיא״ .ן׳קאטשניב טקישעגבא ףכית
 רעד זא ,הרעשה ןײמ ךײא ןעגאזםיורא — 1876 ראורבעפ ןעט־8 םעד
 א רהעז זיא ,״דנײרפ רעײא״ :ןײלא ךיז טפור םאװ ,רעזײװגעדלאג
 ןופ ןעבעל ם׳ניא טנעװאהעב טיג רע זיא םעד ץוחא ןוא ,שנעמ רעטכעלש
 יוזא ,גנוטכארעפ א ןעצראה ןיא םיװעג טלהיפ רע עכלעװ וצ ,ןעדיא יד
 רע טאה ךאנ וצרעד ןוא ,טײל עגנױ עשיראנ עגיטנײה עגירעביא יד יװ
 ןעבאה ענײמ דנײפ יד ןוא ,װעיק ןיא םיאנוש ענײמ ןופ ףירב ןעמוקעב
 ,טגילקעג ,ךיז ןוא ךימ ןעגירעדינרע טעראטםעג קפס םוש א ןהא ךיז
 סאװ ,הרעשה ןײמ זיא םאד ...ןערעװ טקורדעג טשיג לאז ןאמאר ןײמ
 רעד וצ זא רעבא ...״ךיז םע טקרעמ רהיא ןוא ,תמא םוצ טנעהאנ זיא
 יד רעדא ״טײקטכעלש״ ם׳רעזײװנעדלאג טרהעקעגגא טינ ךיז טאה ךאז
 ןעװעג זיא ״הרעשה״ םע׳שטיװאמארבא זא ןוא ,״םיאגוש״ ןופ עגירטניא
 ךיוא סאװ ,ןופרעד ןעגנירד ןעמ ןאק — ,טײקכילקריװ רעד ןופ טײװ רהעז
 ־עג טקישעגרעבירא ךאנרעד זיא גנוצעזרעביא יד ןיהואװ ,גרוברעטעפ ןיא
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 ן׳קאטשביב ןוא ,יז ןעקורד טלאװעג טינ עיצקאדער ןײק טאה ,ןעראװ
 תובאה״ ןופ גנוטײבראעב עשיסור יד ןעזאלםיורא ןעמוקעגסיוא ףוםל זיא
 זיא םאװ ,טײקכילמיטנעגײא יד טא זא .עבאגסיוא ערעדנוזעב םלא ״םינבהו
 טאה ,רעבײרש ןעגידנעביוהנא ןעגנױ א ײב ךילדגעטשרעפ ץנאג ןעװעג
 טגעלפ רע זא ןוא טרעדנימעג טינ ןערהאי יד טימ ן׳שטיװאמארבא ײב ךיז
 ,טראװ םכילטיא ןעצראה םוצ טנעהאנ רהעז ןעמהעג ךיז רעטעפש ךיוא
 רשפא ,עטײװצ םאד טזײװעב — ,טקורדעג םהיא ןעגעג ןעװעג זיא סאװ
 .ןעגנײרב אד לעװ ךיא סאװ ,לעיפשײב עשיטסירעטקאראכ רהעמ ךאנ
 טקורדעג ןעװעג (ראורבעפ־ראונאי) ״דאכםאװ״ ןיא זיא 1882 רהאי ןיא
 רעד ןיא קיטםירטעלעב יד״ לעקיטרא ס׳ילעומאם .נ ןופ גנוצעזרעביא א
 ם׳ךאזאמ־רעכאז ןיא ןענישרע זיא םאװ ,״רוטארעטיל רעשיאערבעה־ײנ
 הצילמ טימ לופ זיא לעקיטרא רעד .״עהעה רעד ףיוא״ לאנרושז ןעשטײד
 ־עטשטפירש עשיאערבעה עלא ןענײז ילעומאם ײב .ןערעלהעפ עבארג ןוא
 טראפאפאר .י .ש ןוא לאמכארק ןמחנ וליפא ,םהאנםיוא ןײא ןהא רעל
 סאװ ,ךאפ םעד ןיא זיא רע דנעםיװנוא יװ .ןעטסירטעלעב — (ר״יש)

 ־ נ ע מ .מ רעטנוא זא ,גנוטפיוהעב ןײז לשמל טזײװעב ,טלעדגאהעב רע
 רעטשרע רעד ןענישרע ן י ל ר ע ב ןיא זיא גנוטײל ס ׳ ן א ס ל ע ד
 סע לעיפיװ שטאכ זיא סע רעװ .״םיתעה ירוכב״ לאנרושז רעשיאערבעה
 ,רוטארעטיל רעשיאערבעה־ײנ רעד ןופ עטכישעג רעד טימ טנאקעב זיא
 ־בעה רעטשרע רעד ןעװעג טינ ןענײז ״םיתעה ירוכב״ יד זא ,טםײװ רעד
 ןעיצילאג ןיא ןהעגםיורא ןעביוהעגנא ןעבאה ײז זא ןוא לאנרושז רעשיאער
 ךאנ רהאי לעיפ ןיוש .ה .ד ,1821 רהאי ןיא (ןעיװ ןיא ךיז טקורדעג)

 ־אם טאה ,ןרעלהעפ ינימ עכלעזא טימ גידנעלעמיװ .טיוט ס׳ןאםלעדנעמ
 ,לאנרושז ןעשטײד־ןײמעגלא ןא ראפ וליפא טגיוטעג טינ לעקיטרא ס׳ילעומ
 טאה ״דאכםאװ״ רעד רעבא .ןעשידיא־לעיצעפס א ראפ ךאנ טרפב ןוא
 עיצקאדער יד ואװ ,גנוקרעמנא ןא טימ ,תמא ,טצעזרעביא ךיז ײב םהיא
 ערעזנוא ןעבעגוצרעביא טנאסערעטניאנוא טשינ ראפ ןעניפעג רימ״ :טגאז

 ־ײדעב עטםנרע ןײק טינ טאה רע שטאכ ,לעקיטרא ס׳ילעומאס .נ רעזעל
 ...ןינע םעד רעביא ךילכעלפרעביוא־וצ טבעװש רעסאפרעפ רעד .גנוט
 ,טזאלעגכרוד טאה רע םאװ ,ןעזיולב יד עלא ןײז אלממ טשינ ןעלעװ רימ
 ףיוא ןעזײװנא רוג ןעלעװ רימ ...ן׳תועט ענײז עלא ןערעםעבסיוא טינ ךיוא
 ןופ רעלעטשטפירש עשיאערבעה יד ןעגעװ ןעטײקכילטקיפנוא עגינײא
 ־עב ןעגיצניװ א רהעז םיגפא טאה רעםאפרעפ רעד עכלעװ חכמ ,דנאלםור
 ־עג ןעצנאג ןיא ,רוטארעטיל עשיאערבעה־ײג יד ףיונוצ טשימ רע .ףירג
 ־עלעב ןוא ,קיטםירטעלעב רעד טימ — ןערהיא גײװצ ןײא טימ ,ןעמונ
 רעד ,יקםמינאלס רעקיטאמעטאמ רעד יװ ,עניוזא םהיא ײב ןענײז ןעטםירט
 ,שטיװאמארבא ,םיוברעדעצ טסיצילבופ רעד ,ןיפ רעקיראטםיה
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 ןופ ךוברהעל א ןעבירשעגנא טאה רעכלעוו
 לעקיטרא ם׳ילעומאס ביוא .װ .זא .א ״(!) עטכישעג־רוטאנ
 ,גיטכיר םאקלאפ טלאה ״דאבםאװ״ ןופ עיצקאדער יד יװ ,טכעלש יוזא זיא
 זיא רעשימאק ךאנ ןוא .ךיז ײב םהיא ןעצעזרעביא וצ שימאק ןעװעג זיא
 עיצקאדער יד טאה ,ן׳תועט ם׳ילעומאם גידנערעסעבםיוא ,סאװ ,ןעװעג
 טינ ךיוא — ן׳שטיװאמארבא טגנאלעבגא םאװ םנעטםגינעװ ײברעד ןײלא
 םוצ ףאטש .רוטארעטיל רעזגוא ןיא שיגעטנעק עסיורג ןײק ןעזיװעגםיורא
 ־נעלא ״דאכםאװ״ ןיא לעקיטרא ם׳ילעומאם טימ השעמ יד טאה ןעכאל

 םעד וצ ןעטלאהרעפ ךיז טאה רעבא יוזא טשינ .ןעבעג טנאקעג םלאפ
 ן׳קאטשניב רע טבײרש — רימ ביולרע ךיא״ .שטיװאמארבא דאזיפע
 ףיוא םאזקרעמפיוא ךײא ןעכאמ — 1882 יאמ ןעט־16 ןופ ףירב ןיא
 ־ראונאי ראפ ״דאכםאװ״ לעכיב ם׳ניא לעקיטרא ןעשיראנ ם׳ילעומאס
 ־ער רעד ןופ גנוקרעמנא ערעשיראנ לאמ ןהעצ ךאג יד ףיוא ןוא ראורבעפ
 עגידנעטשלאפ ס׳רעסאפרעפ םעד טזײװעב לעקיטרא רעד ביוא .עיצקאד
 זײװעב א — גגוקרעמגא יד זיא ,רוטארעטיל רעד טימ טפאשטנאקעבנוא
 רעגײטש ןעטכע ן׳פיוא ,טײקשלאפ ןוא טײקכילרהענוא םעיצקאדער רעד ןופ
 ןעטםירטעלעב יד טא ,ךײא ךיא גערפ ,ײז ןעגײז רעװ ...(8 ןע׳ניראװאום ןופ
 ןעװ ,טלאמעד ןעמונרעפ ךיז ײז ןעבאה ןעגארפ ערעםאװ טימ ?ערעזנוא
 ענײמ טימ עגערא רעשירארעטיל רעד ףיוא ןעטארטעגסיורא ןיב ךיא
 ועשידיא ם׳נופ ןסערעטניא־סנעבעל יד ןערהירעב עכלעװ ,ןעגנולהעצרע
 ןוא ״!טײקגיזאלנעםיװעג ארא׳ם ,טײקראבקנאדנוא ארא׳ס ,ךא ?קלאפ
 טשינ ,ךילטגעגײא ,םעד ןופ טכארבעגפיוא טיױו יוזא זיא שטיװאמארבא
 יד םיורא םהיא ײב ךיז ןעםײר םע סאד ,דאזיפע ןעשימאק יװ רהעמ

 ״!אװטסװאדישז עטכע ןא״ :רעטרעװ
 ־םיורא גנובערטש עגידנעטש סע׳שטיװאמארבא זיא טנאםערעטניא
 ־אק ןײז ןופ .ףירב ענײז ןיא בא ךיז טלעגיפש םאװ ,גנוטײצ א ןעבעגוצ
 רהאי ןיא ךאנ זא ,ךיז רימ ןעםיװרעד ן׳קאטשניב טימ ץנעדנאפסער
 ־עב וצ טהימעג ךיז רע טאה ,װעשטידרעב ןיא טבעלעג טאה רע ןעװ ,1867
 יז ןעבעגםיורא ;גנוטײצ א ףיוא שינביולרע ןא גנוריגער רעד ןופ ןעמוק
 ־טפירש ןעשיאערבעה ןעטםואװעב םעד טימ םענײאניא טגעכערעג רע טאה
 זיא ףירב יד ןופ רעבא ,ן׳קאטשניב טימ ןוא רעבאלטאג .ב .א רעלעטש
 יד טאה ,םיגפא .שטיװאמארבא טאה ךאז יד ןאהטעגפיוא זא ,ןהעז וצ
 ־אנ םעד ןופ ןעגנירד ןעמ ןאק םאד ;עשיאערבעה א ןײז טלאזעג גנוטײצ
 ןיא טנאמרעד טרעװ רע) ״ימע־ןב״ :ןעגארט טלאזעג טאה יז סאװ ,ןעמ

 •עדװ עיאװיאנ״ גגוט״צ רעשיטימעםיטגא׳ רעד ןופ רעבעגםיורא רעד (8
 .״אימ
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 טשיגראג זיא טקעיארפ םעד ןופ .(ףירב עגידרעטעפש יד ןופ םענײא
 רע רעבא .ןעמוקעב טיג שטיװאמארבא טאה שינביולרע ןײק — סיורא
 חכמ לאמ לעיפ ךאנ ךיז טעראטם רע ,קגאדעג םעד ןופ בא טינ ךיז טגאז
 גידנעטש םהיא ײב ךיז םע טלעדנאה ןא טציא ןופ ןוא ,ךאז רעבלעזרעד
 שטיװאמארבא זיא 1871 רהאי ןיא .גנוטײצ ר ע ש י ד י א א ןעגעװ
 רימ ןעבאה ןעטראד ןופ ;גרוברעטעפ ןײק ןערהאפעג וליפא םעד בעילוצ
 טאה רע ןעכלעװ טימ ,ן׳קאטשניב וצ (ראונאי ןעט־14 ןופ) ףירב א םענײז
 ףירב רעד .גנוטײצ יד רימאטישז ןיא ןעבעגםיורא םענײאניא טלאװעג
 ןופ ןהוז א — ןיװעל .י ןופ ןעבירשעג ,הפסוה א ךיוא ךיז ןיא טלאהטנע
 ףירב םעד ןופ .ןיװעל לידנעמ ,ברוקמ ןוא ראטערקעם ם׳גרובצניג ןאראב
 גרובצגיג ןאראב זא ,גיטגעק זיא טפירשוצ ם׳ןיװעל ןופ סרעדנוזעב ןוא
 ןעװעג ןעגײז גרוברעטעפ ןיא ןעזײרק עשידיא ״עלעיציפא״ יד ללכב ןוא
 ןײז טימ ןוא ״רשבמ לוק״ ןעשידיא ם׳םיוברעדעצ טימ ןעדעירפוצנוא
 ־וקעב וצ ן׳שטיװאמארבא ןעפלעהטימ טלאװעג ןעבאה ײז זא ןוא ,גנוטכיר
 זיא לאמ םאד ךיוא רעבא .גגוטײצ עשידיא א ףיוא שיגביולרע ןא ןעמ
 ־עג טיג טאה גנוריגער יד :ןעראװעג טכילקריװרעפ טינ טקעיארפ רעד

 .שינביולרע עגיטיונ יד ןעבעג
 רהאי ןופ טינ רימ ןעבאה ,ןעזיװעגנא רעהירפ ןיוש באה ךיא יװ
 ־ישז) טדאטש ןײא ןיא טבעלעג טאה שטיװאמארבא ןעװ ,1881 זיב 1871
 ־העפ םע ;דנײרפ ןײז וצ םהיא ןופ ףירב ןײק ,ן׳קאטשניב טימ (רימאט
 ןיא טירש עגידרעטײװ ענײז ןעגעװ תועידי עכילטפירש ,אזלא ,זנוא ןעל

 .טכיזניה רעד
 רעבא זיא גנוטײצ עשידיא א ןעדנירג וצ גנאלרעפ סע׳שטיװאמארבא
 ןהעצ ןופ ףיולרעפ ןיא זא ,ןענעכער ןעגאק לאז ןעמ ,קראטש וצ ןעװעג
 סנעטסגינעװ .ןאהטעג טינ ךאז ןײק גנוטכיר רעד ןיא ןעבאה רע לאז רהאי
 רהאי ןיא זא ,ךיז רימ ןעםיװרעד (1885) ףירב ןעגידרעטעפש ןײא ןופ
 ־םיוא טהימעב — גלאפרע ןהא רעדיװ ןוא — ײנסאד ןופ ךיז רע טאה 1879
 ןעװ ,ןא 1881 רהאי ןופ .טאלב שידיא א ףיוא שינביולרע ןא ןעקריװעצ
 ־עמלעגער רעדיװ רימ ןעבאה ,סעדא ןיא טצעזעב ךיז טאה שטיװאמארבא
 טרהעק טײהנעגעלעג רעדעי ײב ןוא — ן׳קאטשניב וצ םהיא ןופ ףירב עגיס

 .גנוטײצ א חכמ ןאלפ םעד וצ םוא גידנעטש אד ךיז רע
 ,גרוברעטעפ ןײק ןערהאפעגקעװא קאטשניב זיא 1882 רהאי ןיא
 דהעז זיא׳ס״ .טײצ עםיװעג א ףיוא גנוגיטפעשעב ןעמוקעב טאה רע ואװ
 ,1882 טםוגיוא ןעט־20 םעד שטיװאמארבא ןיהא םהיא טבײרש — ,ךילגעמ
 טעװ טאג זא .גרוברעטעפ ןיא ןהעז ןעכיג ןיא ךיז ןעלאז רימ זא —
 ןעבעלבא ךיא לעװ ,ןעכילקריװרעפ ךיז טעװ ןאלפ רעזנוא ןוא ,ןעבעג
 ־אטם סיואכרוד ךיז ףראד ןעמ ...רעדעפ רעד ראפ ןעמהענ רעדיװ ךיז ןוא
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 ןיא אד .גנוטײצ יד ןעבעגםױרא ףיוא שינביולרע ןא ןעמוקעב וצ ןער
 רהאי ןיא .״ןעטײברא טיג לאפ ןײק ףיוא שירארעטיל ךיא ןאק םעדא
 ןהא רעדיװ ןוא ,גנוטײצ א ןעגעװ ײנ םאד ןופ ךיז רע טעראטם 1883
 ־רע רעד ײב ןוא הטומ םעד טינ רעבא טרילרעפ רע .טאטלוזער םוש א
 רעבלעזרעד ןיא ןעטײברא וצ ןא רעדיװ רע טביוה טײהנעגעלעג רעטש
 ־ניב טימ רע טלײט 1884 רעבמעטפעם ןעט־11 ןופ ףירב ןיא ,גנוטכיר
 ;ן׳װאנאםזעב .פ ראםעפארפ טימ טנעקעב ךיז טאה רע םאד ,ן׳קאטש
 ־ימאק רעש׳נעלהאפ רעטסואװעב רעד ןופ דעילגטימ א ןעװעג זיא רענעי
 יד ןיא גנוקריװ עםיװעג א טאהעג טאה ןוא עגארפ־ןעדיא רעד חכמ עים
 ־םיוא — קנאדעג ן׳פיוא ףכית טמוק ן׳שטיװאמארבא .ןעזײרק־םגנוריגער
 .שינביולרע עטשניװעג יד ןעמוקעב וצ ףױא טפאשטנאקעב עײנ יד ןעצונוצ
 ־אק א םהיא טימ טרהיפרעפ ,ן׳װאנאםזעב וצ םעד חכמ ךיז טדנעװ רע
 ןינע םעד ןעגעװ ן׳קאטשניב עידומ גיסעמלעגער זיא רע ;ץנעדנאפםער
 םעד ןערעלקוצפיוא ידכ ,טירש ןעדעי ןעגעװ םהיא טימ בשימ ךיז ןוא
 (דמערפ ץנאג ןעװעג םינפא זיא עגארפ יד ןעמעװ) ן׳װאנאםזעב ראםעפארפ
 ־וצ םהיא שטיװאמארבא טאה ,גנוטײצ רעשידיא א ןופ טײקגידנעװטיונ יד
 ־נאםערעטניא א רהעז ,טכירעב ןעכילטפירש ןעכילרהיפסיוא ןא טלעטשעג
 ערעזנוא ןעשיװצ ךיז טניפעג יז ;עיפאק א ן׳קאטשגיב טקישעגצ ןוא ,ןעט
 שטיװאמארבא זיא טײצ ןײא .גנאל ןעגיוצעג ךיז טאה ךאז יד .ףירב
 .ןעבעגגײא ךילדגע ןאלפ רעד ךיז טעװ לאמ סאד זא ,נונפאה לופ ןעװעג
 1885 רעבמעװאנ ןעט־20 ןופ ףירב ןיא רימ ןענעײל — ן׳װאגאסזעב ןופ״
 רע ןיהואװ ,גרוברעטעפ ןופ רעבמעצעד ןיא הבושת א ךיא טראװרע —
 ןײז טעװ לאמ םאד זא ,ףאה ךיא ןוא ,(װאקראכ ןופ) ןערהאפעגקעװא זיא
 ןעמהענ ןיוש ךיז טליװ סע יװ ,ךא .רעגיטליגדנע ןא ןײז ןיוש רעפטנע

 ...״!ןעבײרש ,ןעבײרש ןוא דנאה ןיא רעדעפ יד
 ־אסזעב ןופ״ .םיורא טינ ןעניז ןופ ן׳שטיװאמארבא טהעג ךאז יד
 ןײק זיא — 1885 רעבמעצעד ןעט־27 םעד רעדיװ רע טבײרש — ן׳װאנ
 ־רעפ טיג ךיא באה גגונפאה יד רונ .רימ טרעדנואװ םאד .אטינ רעפטנע
 םהיא זיא לאמ םאד ךיוא רעבא /׳ןעטראװ ןײא ןיא טלאה ךיא ןוא ןעראל
 — דנײרפ רערעײט ,ךײא באה ךיא״ .גנושיוטטנע ןא ןעװעג טרעשעב
 טײצ עשביה א ןיוש — 1886 ץרעמ ןעט־21 ןופ ףירב ןיא רימ ןענעײל
 ךײא ןענאק לאז ךיא םאװ ,םײנ םאװטע ףיוא גידנעטראװ ,ןעבירשעג טינ
 ־רע עלא יד ןופ ןוא ,אטינ םײג םוש ןײק זיא רעבא רעדײל .ןעלײטטימ
 זיא ן׳װאנאסזעב ןופ .ןעראװעג טליפרע טינ ענײא ןײק זיא ןעגנוטראװ
 ךאמ א ןוא גנונפאה יד ןעראלרעפ ןיוש באה ךיא .אטינ טראװ םוש ןײק
 ןײק באה ךיא ,דנײרפ רעגיצראה ,ךא .ץלא ףיוא דנאה רעד טימ ןאהטעג

 ...״!טיג לזמ
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 ןעראטם רעדיװ ן׳שטיװאמארבא רימ ןעהעז ןעכיג ןיא ראג רעבא
 רע טבײרש — ן׳ראטקעפם טקישעגבא באה ךיא״ .גנוטײצ א ןעגעװ ךיז
 ־ײצ רעד ןופ םארגארפ םאד — 1886 טםוגיוא ןעט־20 םעד ן׳קאטשניב
 קיש ךיא .״לעגיפש רעד״ :ןעבעגעג ןעמאנ א באה ךיא רעכלעװ ,גנוט

 ־פעס ןעט־30 ןופ ףירב ןיא רימ ןענעײל — ״עינעשארפ״ א ײברעד ךײא
 .״טאטלוזער ןעטוג א ףיוא ןעכיג ןיא ךיז טכיר ךיא ןוא — 1886 רעבמעט
 ;ןעדנואװשרעפ דלאב רעבא טרעװ גנומיטש עשיטםימיטפא יד
 ןיא ראטקעפס״ :ן׳קאטשניב רע טבײרש 1886 רעבאטקא ןעט־24 םעד
 וצ טינ זיא סע לײװ ,ךאז רעד ןופ בא ןיוש ךיז טגאז ףירב ןעטצעל ןײז

 ...״יז ןעכילקריװרעפ
 שיטאמעטםים טאה גנוריגער עשיםור יד םאװ ,תועינמ יד ןעגיטײזעב
 ־נוא ןעװעג זיא ,גנוטײצ עשידיא א ןעדנירג ןעגעג טלעטשעג טײצ עגנאל א
 ןעמוקעב וצ ןעגנולעג ךילדנע זיא םע ןעװ ,1903 רהאי ן׳זיב ןוא ,ךילגעמ
 ןענײז ,״דנײרפ״ םעד גרוברעטעפ ןיא ןעבעגסיורא ףיוא שינביולרע ןא
 ־גיה רעד ןיא ןענאזרעפ ענעדישרעפ ןופ ןעגנוהימעב עגילהעצנוא עלא

 .טםיזמוא ןעװעג טכיז
 ־גיטעהט סע׳שטיװאמארבא ןעמוקעב טלאװ םע גנוטכיר א ראפ סאװ
 שינביולרע ןא ןעקריװעצםיוא ןעבעגעגנײא םהיא ךיז טלאװ׳ם ןעװ ,טײק
 םהיא ןיא טםילאנרושז רעד רשפא טיג טלאװ יצ ,גנוטײצ עשידיא א ףיוא
 רשפא טלאװ רוטארעטיל עשידיא יד ןוא ,רעלטסניק םעד ןעגנולשעגנײא
 םעד ןעגעװ — קרעװ עשיטםירטעלעב עטםעב ענײז וצ ןעװעג הכוז טינ
 טא ןיא ןעגנוהימעב עגידנעטש ענײז רעבא .תורעשה ןעיוב רונ ןעמ ןאק
 גידנעקוק טינ ,רדםכ טאה רע רעכלעװ טימ ,עיגרענע יד ,טכיזניה רעד
 ץלא סאד ,טאלב שידיא א ןעדנירג וצ טכוזעג ,ןעגנושיוטנע עלא ףיוא
 רעגילעפוצ א טימ טינ ןאהט וצ אד ןעבאה רימ זא ,ראלק זנוא טזײװעב
 סאװ ,טײברא רעשיטסילאנרושז וצ גנובערטש רעטםנרע ןא טימ רונ ,ךאז

 .ן׳שטיװאמארבא ןיא טלעצראװעג ףעיט טאה



 ־שטאעט ןעשידיא ןופ טאברעפ רעד

 זיא דגאלסור ןעשיראצ ןיא רעטאעט ןעשידיא םעד ןופ עטכישעג יד
 ־אעט עשידיא םאד זיא רהאי 34 עצנאג :ןײפ ןוא ןעדײל ןופ לעטיפאק א

 .ןעגנוגלאפרעפ עבראה ןענאטשעגםיוא ,טרהעװרעפ ןעװעג ןעטראד רעט
 רעטאעט ןעשידיא ם׳נופ טאברעפ רעד ןעמוגעג ךיז טאה ןענאװ ןופ
 ןעפורעגםיורא זא ,גנונײמ יד טײרפשרעפ קראטש זיא םע ? דנאלסור ןיא
 :ןעטנעגילעטניא עטרילימיםא ןוא עשיסקאדאטרא ערעזנוא ןעבאה םהיא
 ןײז ראפ רעטאעט םעד ןעגעג טכארבעגפיוא רהעז ןעװעג ןענײז עטשרע יד
 — עטײװצ יד ןוא ,םיגהנמ עטלא ןוא סעקאמורפ ,םײבר ןופ ןעכאמ קזוח
 סע ןעכלעװ ףיוא /׳ןאגראשז״ ןעטסאהרעפ םעד ,ןושל עמאס םעד ראפ
 םעיראגעטאק עדײב יד טא ןוא .ןעלקאטקעפס יד ןעמוקעגראפ ןענײז
 רעשיםור רעד ײב טקריװעגסיוא םאזגײמעג ,םע טםײה ,ןעבאה רענגעג
 טרעװ גנונײמ אזא .רעטאעט עשידיא סאד ןערהעװרעפ לאז יז ,גנוריגער

 .(1.רוטארעטיל רעזגוא ןיא טגאזעגםיורא ןעטלעז טיג
 ־יררעפ טםעפ ןעװעג ןענײז ןעוױכרא־םגנוריגער עשיםור יד ןמז־לכ
 אזא טאה ,ךילגעמנוא ןעװעג זיא תודוס ערעײז וצ טירטוצ רעד ןוא ,טלעג
 זומ רעבא טציא .ךילגײשרהאװ ראפ ןעטליג טנאקעג ךאנ גנורעלקרע ןימ

 ןעלעװק עלעיציםא יד ןיא .שלאפ םאקלאפ זיא יז זא ,ןעלעטשטםעפ ןעמ
 רעדא ןעמורפ ןעגיטלאמעד ם׳נופ רעצימע זא ,רכז םוש ןײק אטינ זיא
 רעטאעט ןעשידיא ן׳פיוא טגאלקעב ןעבאה ךיז לאז סאלק ןעטנעגילעטגיא
 ־ידלושאב ,סעיזנעטערם טימ רהיא וצ טדנעװעג ךיז ,גנוריגער רעד ײב
 ן׳פיוא .ןעדאש םהיא טעראטםעג ךיז ללכב רעדא ,םהיא ןעגעג ןעגנוג
 ־ידלושאב עבראה יד זא ,ןעריטאטסנאק ןעמ זומ ןעגנושראפ עײג ןופ דנורג
 סיואכרוד זיא עיםקאדאטרא יאם ,ץנעגילעטניא רעזנוא ןעגעג יאם גנוג
 ־יא ם׳נופ טאברעפ םוצ תוכײש םוש ןײק ןעבאה ײז — טעדנירגאבמוא

 ,טאהעג טינ רעטאעט ןעשיד
 ־אעט ןעשידיא םוצ גנוריגער רעשיםור רעד ןופ גנוהיצעב רעד ןיא
 ־לוק יד וצ עגונב קיטילאפ ענײמעגלא רהיא טלעגיפשעגבא ךיז טאה רעט
 טינ ףראד ןעמ .ןעטײהרעדנימ עלאנאיצאנ יד ןופ ןעגנובערטש עלערוט

 ,רימ ןעניפעג ןעגנוגידלושעב עטקעריד ןוא ןעשינערעחוצנא עניוזא (*
 ,קםנימי) ״ןעדאפדלאג .א״ קרעװ ם׳לעקניפ-רעדנעלםיוא ןיא ,לעיפשײב םוצ

 .(1927 ,װעיק) ״ךוב-רעטאעמ״ ןיא ןוא (1926
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 רעניארקוא םאד ךיוא ןעגלאפרעפ שיטאמעטסים טגעלפ יז זא ,ןעםעגרעפ
 ,רעטאעט שירעטאט א ןענאטשטנע רעטעפש זיא םע ןעװ ןוא ,רעטאעט
 רעטאעט רעזנוא ןערהעװרעפ וצ ףיוא .טקירדרעטנוא ךיוא םהיא יז טאה
 תוצע וצ ןעמוקגא טפראדעב טינ ראג גנוריגער עשיסור יד ,אזלא ,טאה
 ־פיוא רענעגײא רהיא ןעװעג זיא טאברעפ רעד .רענגעג עשידיא ענײז ןופ

 .קיטילאפ רעכילנהעװעג ריא טימ טמיטשעג םאקלאפ טאה רע ןוא ,והט
 ,טםואװעב גינעװ ןעװעג ןענײז דאזיפע ןעצנאג םעד ןופ םיטרפ יד
 ־עטאמרױברא ןופ דנורג ן׳פיוא ,ײז ןערעלקוצפיוא אד יאדכ זיא סע ןוא

 .(נ זעלאיר
 ןופ ףוס ן׳באנ עפורט ןײז טימ ןעדאפדלאג םהרבא זיא ,טםואװעב יװ
 ןײק טשעראקוב ןופ ןערהאפעגרעבירא המחלמ רעשיקרעט־שיםור רעד
 ןיא זיא 1879 ביוהנא .ןעגנולעטשראפ ןעבעגעג ןעטראד טאה ןוא םעדא
 ןעגעװ ץגעדנאפסעראק א ןענישרע ״סאלאג״ גנוטײצ רעגרוברעטעפ רעד
 ־טפיוה יד ןוא ,םעדא ןיא עפורט רעשידיא רעד ןופ ןעלקאטקעפם יד
 יד ךיוא טרעהעגנא טאה םע רעכלעװ וצ) עםערפ רעד ןופ גנוטלאװרעפ
 ןײק יװ יוזא .טריסערעטניארעפ םעד טימ ךיז טאה (רוזנעצ עלארטאעט
 רעגרוברעטעפ רעד ןיא זיא ךארפש רעשידיא רעד ןיא עסעיפ עגיצנײא
 ־לאװרעפ־טפיוה יד טאה ,ןעראװעג טלעטשעגוצ טינ רוזנעצ רעלארטאעט
 םאװ ףיוא :קינלאשטאנאדארג רעםעדא םײב עגארפנא ןא טכאמעג גנוט
 טאה רענעי ? ןעגנולעטשראפ עשידיא יד טביולרע רע טאה דנורג א ראפ
 ־עטשראפ ןעבעג עפורט ם׳ןעדאפדלאג טביולרע טאה רע זא ,טרעפטנעעג
 ןעגײז ,ןעלעטש ײז עכלעװ ,ןעסעיפ עשידיא יד לײװ ,שידיא ןיא ןעגנול
 ־רוזנעצ רעסעדא ם׳נופ ראזנעצ ןעשידיא םעד ךרוד ןעראװעג טרירוזנעצ
 ץעזעג םעד טיול זא ,טכארטאבנא ןיא גידגעמענ״ .ךאדראב .י ,טעטימאק
 טאה ,״טרהעװרעפ טינ שידיא ףיוא ןעגנולעטשראפ עלארטאעט ןענײז
 ,קינלאשטאנאדארג םעד ןעזיװעגנא 1879 ינױ ןיא גנוטלאװרעפ־טפיוה יד
 וצ טכער םאד ןא ךיז רהעק טגעמאלגער־רוזנעצ ם׳נופ דנורג ן׳פיוא זא

 ־רוזגעצ ןעלארטאעט םוצ ךילסילשםיוא ןעםעיפ עלארטאעט ןערירוזנעצ
 ־אנאדארג רעםעדא רעד טאה ףיורעד דלאב .גרוברעטעפ ןיא טעטימאק
 ןעגעלפ םאװ ,ןעםעיפ עשידיא ענײז ,השקב ם׳ןעדאפדלאג טיול ,קינלאשט
 רעגרוברעטעפ םעד ןיא טקישעגרעבירא ,םעדא ןיא ןערעװ טרהיפעגפיוא
 ־ראפ םוצ ןעראװעג טביולרע ןוא טקוקעגכרוד ײז ןענײז אד .טעטימאק
 רעגרוברעטעפ ןיא ןערעװ טלעטשעגוצ ןעסעיפ ןעגעלפ רעטעפש .ןעלעטש

 ןופ 287 .מונ ,גנולײטבא עטייװצ ,טנעמטראפעד-ייצילאפ ןופ׳ װינרא (2
 רעד ןופ םינינע יד רעביא ננוטלאװרעפ-טיפיוה רעד ןופ וױכרא ; 1883 רהאי

 .1898 רהאי ןופי 13 .מונ ,עםערפ
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 ױרט עשידיא עײנ ןופ ןעראטקעריד רעדא רעםאפרעפ ךרוד טקעריד רוזנעצ
 ענעדישרעפ ןיא ןהעטשטנע וצ ןעביוהעגגא ןעכיג ןיא ןעבאה םאװ ,סעפ
 עטרירוזנעצ גירעהעג לעםיב שביה א ןעבילקעגגא ךיז טאה םע .טדעטש
 ןעגעלפ ײז ןוא ,טרהעמעג ךיז טאה םעפורט עשידיא להאצ יד ;ןעסעיפ
 ־ארפ רעשידיא רעד ןיא זיולב טינ ןעגנולעטשראפ ןעבעג טרעטשעגמוא

 .עװקםאמ ןוא גרוברעטעפ ןיא ךיוא ראנ ,ץניװ
 ־ער ערעטםניפ יד .רהאי רעיפ יװ רהעמ ןעגיוצעג ךיז טאה יוזא
 ןופ טײצ רעד ןיא דנאלסור ןיא טקראטשרעפ יוזא ךיז טאה םאװ ,עיצקא
 ־לאפ עגירעיורט ערעדנא ערהיא ןעשיװצ טאה ,ןעטירד םעד רעדנאםקעלא
 ןעשידיא םעד ראפ ךיוא תורצ טכארבעגטימ ןעדיא עשיםור יד ראפ ןעג
 ־עב רעד ,רעטסינימ־ןרעניא רעײנ רעד טאה 1883 רהאי ןיא .רעטאעט
 טריםערעטניארעפ ךיז ,יאטםלאט ירטימיד ףארג ,רענאיצקאער רעטסואװ
 ־סיורא טאה רע .ןעגנולעטשראפ־רעטאעט עשידיא ןעגעװ עגארפ רעד טימ
 ־רעפ ןײז עסערפ רעד ןופ םינינע יד רעביא רעטלאװרעפ םעד טגאזעג

 ־קאטקעפם עכילטנעפע ןעבעג וצ םע ןעמ טביולרע יוזא יװ״ ,גגורעדנואװ
 טינ סניוזא רהעמ לאז םע זא ,ןעליופעב ךײלגוצ ןוא ,״שידיא ףיוא ןעל
 ,1883 ,טסוגיוא ןעט־17 םעד זיא ךמס םעד טא ףיוא .ןערעװ טזאלרעד
 ־אנרעבוג עלא וצ ןעראװעג טקישעגרעדנאנופ םױרעטםינימ־ןרעניא ןופ
 ןעטפירשרעטנוא יד טימ ,ראלוקריצ רעלעיצנעדיפנאק רעצרוק א ןעראט
 ־ײצילאפ ןופ ראטקעריד םעד ןוא יקםװעשזרא ףליהעג־רעטסינימ םעד ןופ

 :ןעװעלפ טנעמטראפעד
 ןענײז ,םיורא ךיז טזײװ םע יװ ,זא ,טכארטעבנא ןיא גידנעמהענ״

 ־רע רעהירפ ןענײז עכלעװ ,ךארפש רעשידיא רעד ןיא ןעסעיפ עגינײא
 ןערהיפפיוא םוצ דנעסאפ טינ םיואכרוד ,ןעלעטשראפ םוצ ןעראװעג טביול
 ־ר ע פ וצ גיטיוג ראפ ןעראװעג ןענופעגגײא זיא ,ענעצס רעד ףיוא ײז
 יד ןיא ןעלעטשוצראפ רעטייוו ףיוא ןערהעוו
 יװ יוזא .(ןאגראשז) שידיא ףיוא ןעםעיפ םרעטאעט

 ןא ךיז רהעק ןעגנולעטשראפ־רעטאעט ףיוא ןעשינביולרע ןעבעגסיורא םאד
 גנונדרארעפ רעגיזאד רעד ןעגעװ טרעװ ײצילאפ רעד וצ ץעזעג םעד טיול

 .״ײז ןעליפרע וצ ףיוא ,ןעראטאנרעבוג ה״ה יד טלײטעגטימ
 ןעט־17 םעד ןופ ראלוקריצ רעד םאװ ,טינ רעדנואװ ןײק זיא סע
 ־נאנופ טזומעג טאה רע .ןעראװעג טריקילבופ טיג זיא ,1883 ,טסוגיוא
 טינ ןיטולחל טאה טלאהניא ןײז םיראװ ,םײהעג ןערעװ טקישעגרעד
 ־ײא״) עםיװעג ביוא .ץעזעג םעד טימ טינ ןוא קיגאל רעד טימ טמיטשעג
 ןעבאה םאװ ,ןעסעיפ עשידיא (ראלוקריצ רעד םיוא ךיז טקירד׳ם יװ ,״עגינ .
 טלעטשעגםיורא רעטעפש ךיז ןעבאה ,שינביולרע־רוזנעצ א ןעמוקעב לאמא
 לאפ ןעטסגרע ןיא םניוזא טאה ,רוזנעצ ןופ טכיזניה ןיא ״גיסאפמוא״ ראפ
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 ־ ע י פ ע ג י ז א ד יד לעיצעפם ןערהעװרעפ וצ דנורג א ןעבעג טנאקעג
 .ללכב ןעגנולעטשראפ־רעטאעט עשידיא טיג סיואכרוד ךאד רעבא ,ןעס
 עלארטאעט ןעגעג טאברעפ םוש ןײק טריטסיזקע טינ טאה ץעזעג םעד טיול
 טאהעג טינ טאה ,רעטםינימ־ןרעניא רעד ןוא ,שידיא ףיוא ןעגנולעטשראפ
 יד ןופ רעבא רעװ .גנונדרארעפ א ךרוד ײז ןערהעװרעפ וצ טכער ןײק
 ,ןעגנומיטשעב־ץעזעג טימ טנעכערעג ךיז טאה ןעראטםיגימ עגיטלאמעד

 !ןעדיא ןעגעװ טלעדנאהעג ךיז טאה סע ןעװ טרפב
 ־נולעטשראפ־רעטאעט עשידיא אזלא ןענײז ךירטש־רעדעפ ןײא טימ
 ,תושקב עגילהעצנוא עלא .דנאלסור ץנאג ןיא ןעראװעג ןעטאברעפ ןעג
 ־לעזעג ןוא תורבח ,ןעטסיטרא ענלעצנײא ,סעפורט עשידיא ןופ ןענײז םאװ
 ףיוא ךיוא ,רעטסיגימ־ןרעניא םוצ ןעראװעג טגגאלרעד רעוהט עבילטפאש
 ־יא עגינײא .טאטלוזער א ןהא ןעבילברעפ ןענײז ,ןעמאנ ם׳רעזײק םעד
 ־ימ םײב ןעקריװסיוא טבורפעג ךיז ןעבאה ןעראטקעריד־רעטאעט עשיד
 ־ירק ענעהעזעגנא ןופ וליפא ,ןעמעג עדמערפ ףיוא ןעשיגביולרע רעטסינ
 רעבא .ןענעכער ןעגאזרעפ עכלעזא טימ ךיז טעװ רע זא ,גידנעפאה ,ןעטס
 ־מעד ןעגארקעג ןעבאה ענעי ךיוא ;ט׳לעופ׳עג טשינראג ןעבאה ײז
 ןיא טגעלפ םױרעטסינימ םאד ןעכלעװ ,רעפטנע ןעפיטאערעטם ןעבלעז
 ןיטולחל ןענײז ןעגנולעטשראפ־רעטאעט עשידיא״ :ןעבעג ןעלאפ עכלעזא

 .״טרהעװרעפ
 ראפ א יװ רהעמ ןעפארטעג טאה 1883 טםוגיוא ןעט־17 ןופ הריזג יד
 ־עמא ןײק טרירגימע ןעבאה ײז ןופ לעיפ .ןעטסיטרא עשידיא טרעדנוה
 טײקכילגעמ ןײק טאהעג טיג ןעבאה סאװ ,רעבא יד .דנאלגנע ןוא עקיר
 ,ןעמהענרעטגוא םאװטע טזומעג ןעבאה ,דנאלסור ןופ ןרעדנאװאוצםיוא
 א ףיוא ןעלאפעג דלאב זיא ןעמ .רעגנוה ןופ ןעבראטש וצ טינ ידכ
 (ראוטרעפער ס׳ןעדאפדלאג ןופ עלא טעמכ) ןעםעיפ עשידיא יד .האצמה
 ־רוזנעצ רעגרוברעטעפ ןיא טלעטשעגוצ ,שטײד ףיוא טצעזרעביא ןעמ טאה
 .ײז ןערהיפוצפיוא ףיוא שינביולרע ןעמוקעב םהיא ןופ ןוא טעטימאק
 ־ענ ערעײז ןעטיבעגמוא סעפורט יד ךיוא ןעבאה ןעסעיפ יד טימ ךײלגוצ
 ,םעפורט ״עשטײד־שיםור״ רעדא ״עשטײד״ ןיא טלעדנאװרעפ ךיז ןוא ןעמ
 ־עג טינ ןעכײלג ןײז טאה םאװ ,רעטאעט ןימ רעדנוזעב א ןעװעג זיא םאד
 טינ ןוא םוקילבופ םאד טינ ,ןעטםיטרא יד טינ ואװ ,רעטאעט א :טאה
 ףיוא ,ךארפש יד טנעקעג טינ ןעבאה ײצילאפ רעד ןופ רעהעטשראפ רעד
 לאפנײא רעד רעבא .ןעמוקראפ טלאזעג ןעבאה ןעגגולעטשראפ יד רעכלעװ
 :םראפ עלאגעל עכילרעםיוא ןא רעטאעט ןעטרהעװרעפ םעד ןעבעגעג טאה
 ןעטײרפשרעפ ןוא ןעקורד ,ןעלקאטקעפס ןענדראוצנײא טײקכילגעמ יד

 שיטקאפ ,ןעגנוגנידעב עסיװעג ײב ,טײקכילגעמ יד ךיוא ןוא — ןעשיפא
 טגעלפ ײצילאפ יד ואװ ,ןעטראד .טאברעפ םעד טימ ךיז ןענעכער וצ טינ
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 ,גידנעסיװ־טינ ןעכאמ (עמום עטכער א ראפ ,ךילדנעטשרעפטסבלעז) ךיז
 ךיז טאה ץלא .ןושל־עמאמ ףיוא טליפשעג סעפורט ״עשטײד״ יד ןעבאה
 עפורט רעשידיא רעד ןופ ץנעטםיזקע יד ןוא ,ײצילאפ רעד ןא טדנעװעג
 ,טדאטש א ןיא ץיגרע ןעמוקעגנא .רהאה א ףיוא ןעגנאהעג גידנעטש זיא
 ־גײא רהיא ךיז טעװ םע יצ ,ןעסיװ רעהירפ טנאקעג טינ לאמנײק יז טאה
 ןעמ ײצילאפ רעד טימ ״ןעמוקכרוד״ .ה .ד ,ןענדראוצנײא ןעטראד ןעבעג
 זד .א ,ןעשיפא ןעקורד ,לאקאל א ןעגניד ףיוא תואצוה לעיפ ןעגעל טגעלפ
 ־סיורא לעקאטקעפם ןעטשרע םײב ןיוש ךיז טגעלפ סנעטםײמ ןוא — .לג־
 ־יפש ןעזאלרעד טינ לאפ ןײק ףיוא ליװ ײצילאפ עגיטראד יד זא ,ןעלעטש
 ןעלקעפרעבירא ךיז זומ ןעמ ,טשינראג טפלעה םע ;שידיא ףיוא ןעל
 רעבא טפא רהעז .רעםעב ןײז ןעטראד טעװ רשפא ,טדאטש רעדנא ןא ןיא
 ואװ ,ןעטראד וליפא ראג .ןערהאפוצסיורא ףיוא דלעג טלהעפעג טאה
 עפורט יד טאה ,ײצילאפ רעד טימ ״ןעמוקוצכרוד״ ןעגנילעג טגעלפ םע
 ־נימ עדעי .גאט ןעגידנעגראמ םעד טימ רעכיז ןײז טנאקעג טיג לאמגײק
 ןעװעג זיא׳ם :עגאל עצנאג יד ןרעדנע טנאקעג טאה טײקגילעפוצ עטםעד
 טכירעגמוא ראג רעדא ןע׳נשקע׳רעפ ךיז לאז װאטסירפ ״רעטוג״ רעד ,גוגעג
 א ןעמיטשעב לאז ןעמ רעדא ,גנורעדאפ־דלעג עכילגעמנוא ןא ןעלעטש
 — הריסמ א ןעגגאלרעד לאז ןעמ רעדא ,װאטסירפ ״ןעטכעלש״ א ,םעײנ

 .ןעגנולעטשראפ ״עכילצעזעגמוא״ יד ןערהעװרעפ ףכית ןעמ טגעלפ
 ןעבאה ײז .תוריסמ ןופ ןעדײל סעפורט ערעזנוא ןעגעלפ םרעדגוזעב
 עשידיא סאד עכלעװ ,םיאנוש ןעטראס ײװצ ןופ טפױהרעד טמאטשעג
 ״אטרעשט״ רעד ןיא םעפורט עשיםור יד ראפ .טגאמרעפ טאה רעטאעט
 .ןעטגערוקגאק עקראטש ןעװעג ,ךילריטאנ ,ןעטםיטרא עשידיא יד ןענײז
 טדעטש עשידיא יד ןיא רעמהענרעטנוא עלארטאעט עשיםור יד ןעשיװצ
 יד זא ,ןעבעג גנוטכא גנערטש ןעגעלפ םאװ ,עכלעזא ןעגופעג ךיז ןעבאה
 ;שידיא ףיוא ןעלעיפש טינ לאפ ןײק ףיוא ןעלאז סעפורט ״עשטײד״
 ־עטםינימ ןיא עקאט רעדא ראטאנרעבוג םעד ןעלײטטימ ײז ןעגעלפ טינא
 ןעגעלפ רעטפע לעיפ ךאנ .טיהעגבא טיג טרעװ טאברעפ רעד זא ,םױר
 טינ ךיבענ ןעבאה םאװ ,״טײל עשיסור־טכע״ עגיטפניק ןופ תוריסמ ןײז
 .טראװ שידיא א ןעגנילק ענהיב רעד ןופ לאז םע ,ןעגארטרעפ טנאקעג
 ײז ןוא ,טדאטש רעדעי ןיא ןענופעג ךיז ןעבאה ״ןעטאירטאפ״ עכלעזא
 רעד ןעגעװ תוללי טימ םױרעטםינימ־ןרעגיא םאד ןעפראװרעפ ןעגעלפ
 וליפא ןוא ערהע רעשיםור רעד ןאהטעגנא טרעװ םאװ ״גנוגידײלעב״
 ןעצונ עכלעװ ,ןעטסיטרא עשידיא יד ךרוד ןעביולג םענװאלםאװארפ םעד
 ףיוא ןעליפש וצ ידכ ,ןעסעיפ עשטײד עטביולרע יד ךילצעזעגמוא םיוא

 .שידיא
 ־עטסינימ־ןרעניא םאד זא ,וצרעד טכארבעג ןעבאה תוריםמ עלא יד
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 ־ריצ ןעלעיצנעדיפנאק א ךרוד 1888 רעבאטקא ןעט־24 םעד טאה םױר
 .1883 רהאי ןופ טאברעפ םעד טגיטעטשעב ןעראטאנרעבוג עלא וצ ראלוק
 לעיפ םעד ךרוד אליממ זיא סעפורט ״עשטײד״ ערעזנוא ןופ עגאל יד
 ןעלאפ ענלעצבײא ןיא זא ,ךיז גידנעםיװרעד .ןעראװעג טרעגרערעפ
 ןיא עפורט ם׳יקסניגארב) ןעגנולעטשראפ עשידיא ןעמוקעגראפ ךאד ןענײז
 םאד טאה ,(ץלעב ןוא ענװאר ןיא — ם׳ןאזשיפ ,.בוג רעװאלםאנירעטאקעי
 ןעבירשעגראפ םײהעג רעדיװ 1891 ראורבעפ ןעט־19 םעד םױרעטסינימ
 ײצילאפ יד זא ,ןעבעג גנוטכא גנערטש ןעלאז ײז ,ןעראטאנרעבוג עלא
 זיא רעטעפש .ןעלקאטקעפס עשידיא ןײק ןעזאלרעד טינ ןפוא םושב לאז
 עגידרעטײװ ךרוד ןעראװעג טגיטעטשעב לאמ ײװצ ךאנ טאברעפ רעד

 ןעט־12 ןוא 1898 רעבמעטפעס ןעט־1 ןופ :ןעראלוקריצ עלעיצנעדיפנאק
 .1900 יאמ

 ןיא ןעװעג גנאל ןיוש זיא יאטסלאט ףארג .ןעגנאגעג ןענײז ןערהאי
 — ןעראטםינימ־ןרעניא ײרד ןעטיבעג ןיוש ךיז ןעבאה םהיא ךאנ ,רבק
 ץלא ךאג זיא ןעגגולעטשראפ־רעטאעט עשידיא ףיוא טאברעפ רעד ןוא
 טםיטרא רעטםואװעב רעד טאה 1901 רהאי ןיא .ןעראװעג טפאשעגבא טינ
 .טאברעפ םעד ןעגעג עיצאלעפא ןא טאנעס ןיא טגנאלרעד ןאזשיפ .א
 םױרעטםיגימ ם׳נופ גגוגדרארעפ יד זא ,ןעזיװעגנא רע טאה השקב ןײז ןיא
 ראפ ןערעװ טגעקרענא יז זומ רעבירעד ןוא ,ץעזעג םעד טימ טינ טמיטש
 טאה רע ,טאנעם ם׳גופ רשױ ןיא טביולגעג טאה ןאזשיפ .גיטליגמוא
 טבעלעג טאה רע זא ,ךיז ןעגײצרעביא וצ טײקכילגעמ יד טאהעג רעבא
 ־רעפ רעביא טרעדנאװעג השקב ןײז טאה רהאי רעיפ עצנאג .תועט ןיא
 ־עג טאנעס רעד ךילדגע טאה 1904 רהאי ןיא ןוא ,ןעצנאטםניא ענעדיש
 ןיא ןעגאזבא ײצילאפ יד געמ ,ץעזעג םעד טיול :לײטרוא םעד טלעטש
 ןופרעד ןאק םע ביוא ,גנולעטשראפ עלארטאעט א ףיוא שינביולרע ןא
 ןעפראװעגבא עגאלקנא ם׳ןאזשיפ ףראד םורעד ןוא .ןעדאש א ןעמוקראפ
 וצ טינ טכער םאד ,ץעזעג םעד טיול ,ןא רעהעג ײצילאפ רעד זא .ןערעװ
 — ןעדאש א ןהעשעג םעד ךרוד ןאק םע ביוא ,גנולעטשראפ א ןעביולרע
 םעד ןעגעװ טינ ןוא ,ןעװעג טינ לעפײװצ ןײק םענײק ײב זיא םעד ןעגעװ
 רעד רעכלעװ חכמ ,עגארפ יד .ןינע ס׳ןאזשיפ ןיא טלעדגאהעג ךיז טאה

 :ערעדגא ןא ראג ןעװעג זיא ,דײשאב ןײז ןעבעג טלאזעג אד טאה טאגעם
 ־יױ ,ןעגנולעטשראפ עשידיא ללכב ןערהעװרעפ רעטסינימ רעד געמ יצ
 טאה ףיורעד יװ יוזא ? ןעטאברעפ טינ ץעזעג םעד טיול ןענײז ײז דלאב
 ־עב ךיז טאנעס רעד טאה ,רעוױטאגענ א — רעפטנע ןײא רונ ןײז טנאקעג
 ־לעקניװ א ,קינדעבאי א ראפ טםאפעג טאה םאװ ,לעטימ אזא טימ טצונ

 :דנאל ןיא ץנאטםניא־ץיטםױ רעטסכעה רעד ראפ טינ רעבא ,טאקאװדא
 עכלעװ ,גנורעלקרע ןא ןעבעגעג ,עגארפ םצע יד ןעגיװשרעפ טושפ טאה רע
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 ט׳רטפ׳עגבא טימרעד ןוא ,טאהעג טינ ךאז רעד וצ תוכײש םוש ןײק טאה
 .עגאלקנא ם׳ןאזשיפ

 סאד טאה ,טאנעס ם׳נופ ״רשכה״ א ןפוא ןימ אזא ףיוא ןעמוקעב
 .גנונדרארעפ יד טרהיפעגכרוד טײקגנערטש רהעמ טימ ךאנ םױרעטםינימ
 ןוא ללכב דנאל ם׳ניא גנוגעװעב עכילטײהײרפ יד טאה 1903 רהאי ן׳כאנ
 ם׳נופ טאברעפ רעד ןוא ,ןעגײטש ןײא ןיא ןעטלאהעג טרפב ןעדיא ןעשיװצ
 ־גערטרענוא ץלא ןעראװעג ,ךילריטאנ ,רעטײװ סאװ זיא רעטאעט ןעשידיא
 םױרעטםינימ־ןרעניא סאד זיא 1905 ןוא 1904 ןערהאי יד ןיא .רעכיל
 תושקב עשיפארגעלעט ןוא עכילטפירש טימ ןעראװעג טצײלפרעפ שממ
 סעיצאזינאגרא עכילטפאשלעזעג ןוא תורבח־הקדצ ,ןעטםיטרא עשידיא ןופ
 רעפטנע רעד רעבא ;ןעגנולעטשראפ עלארטאעט עשידיא ןעביולרע ןעגעװ
 ־רעפ ןענײז שידיא ףיוא ןעלקאטקעפס״ :ןעװעג לאמ םעדעי זיא ףיורעד
 סאװ ,עיצארטםינימדא עגיטרא ערעכעה יד וליפא :רהעמ ךאנ .״טרהעװ
 ־וצנײא ןעביוהעגנא טאה ,ןעבעל ןעשידיא םוצ רעטנעהענ ןענאטשעג זיא
 ־ראװ רעד טאה 1905 רהאי ןיא .טאברעפ םעד ןופ טײקדליװ יד ןהעז
 ־עג ךיז ,שטיװאמיסקאמ טנאטױדא־לארענעג ,ראטאנרעבוג־לארענעג רעװעש
 ־יא ם׳גיא ןעביולרע — גאלשראפ א טימ רעטסינימ־ןרעניא םוצ טעדנעװ
 ־יא יד״ זא ,ףױרעד גידנעזײװנא ,ןעגנולעטשראפ עשידיא ןאיאר ןעשיד
 ןעגעג ןײז לאז םאװ ,ךאז םוש ןײק ךיז ןיא טינ ןעטלאהטנע ןעםעיפ עשיד
 .״םיכוסכס עלאנאיצאנ ןעפורםיורא ןענאק לאז סאװ רעדא ,לאראמ רעד
 ,ןעבאה ךאד .ןעראװעג ןעמונעגנא טינ זיא גאלשראפ ןײז וליפא רעבא
 ־יא ןערהאי עגידרעטעפש יד ןיא ןוא טײצ רענעי ןיא טריטסיזקע ,עודיכ
 ־יא ןופ טדעטש־ץניװארפ ערעדנא ןוא שזדאל ,עשראװ ןיא ןרעטאעט עשיד

 .ןאיאר ןעשיד

 טםעפיגאמ םעד טימ ,1905 רעבאטקא רעט־17 רעד ןעמוקעגנא זיא סע
 ־לארענעג רעװעיק םײב .װ .א .א ״ןעביולג ,טראװ ןופ טײהײרפ״ ןעגעװ
 רעד טמיטש יצ לעפײװצ א ןעגאטשטנע ,ךילריטאנ ,זיא ראטאנרעבוג
 אליממ טציא טינ רע זיא יצ ןוא טםעפינאמ־רעבאטקא םעד טימ טאברעפ
 עגארפנא ןא םעד ןעגעװ טכאמעג 1906 ינױ ןיא טאה רע .ןעראװעג לטב
 ןופ ראלוקריצ רעד זא ,רעפטנע םעד םױרעטםינימ ןופ ןעמוקעב ןוא—
 ־עפש רהאי ײרד טימ .״טציא ךיוא גיטליג זיא״ 1883 טםוגיוא ןעט־17
 וואלרוק רעטםואװעב רעד ,ףליהעג־רעטםינימ רעד טאה ,1909 ןיא ,רעט
 ,עגארפנא ןײז ףיוא ראטאנרעבוג־לארענעג רעװעשראװ םעד טלײטעגטימ
 ־ביולרע־רוזנעצ ךיז ףיוא ןעבאה וליפא ןעגעמ ײז ,שידיא ףיוא ןעםעיפ״ זא
 גנורעלקרע עבלעזיד .״ןערהיפפיוא םוצ ןערעװ טזאלרעד טינ ןעראט ,שינ
 ךיז טאה יוזא .ןעראטאנרעבוג עגינײא וצ ךיוא ןעראװעג ןעבעגעג זיא
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 ־רעפ םעד ןא ןעטלאהעג טםעפ געט עטצעל ענײז זיב םישזער רעטלא רעד
 סאד טײרפעב ךילדגע טאה 1917 עיצולאװער־ראורבעפ יד טשרע .טאב
 ןעװעג זיא םע עכלעװ ןיא ,ןעטײק יד ןופ דנאלםור ןיא רעטאעט עשידיא

 .רהאי 34 עצנאג טדימשעג



 רעדנירג ןײז ןוא ״דאכסאװ״ רעד

 ןיא) זיא סע טניז ,רזואי 60 ןעראוועג זיא 1931 ראורבעפ ןיא
 ־עב רעד גרוברעטעפ ןיא יודגאל .א ךרוד ןעראוועג טעדגירגעג (1881
 טריטםיזקע טאה רעכלעוו /׳דאכםאװ״ לאגרושז רעשידיא־שיםור רעטסואװ
 טאה סאװ /׳דאכםאװ״ ןופ קיגארכ עכילטנעכעװ יד .1906 לירפא זיב
 ־ער רעבלעזרעד רעטנוא רעטעפש רהאי א טימ ןהעגסיורא ןעביוהעגגא
 ־רעד טינ טאה רעטלע אזא וצ .1917 זיב ןעטלאהעג ךיז טאה ,עיצקאד
 ־ור רעד ןיא ןעבאגםיוא עשידאירעפ עשידיא יד ןופ עגיצנייא ןײק טבעל
 ,(גרוברעטעפ ןוא םעדא ןיא) ״ן׳טעװםזאר״ עדײב יד יא .ךארפש רעשים
 ןיא ןעמוקעגמוא עלא ןענײז ,״יערװעי יקםור״ ןוא ״ןעיד״ /׳ןאים״ יא
 ןוא ןעלאנרושז עשידיא־שיםור יד ןופ םעגײא ןײק .ןערהאי עגנױ ראג יד
 ,טײקמאזקריװ ןוא גנוטײדעב ענעי ןעװעג טרעשעב טינ ךיוא זיא ןעגנוטײצ
 טמהעגרעפ רע .״דאכסאװ״ רעד טגאמרעפ טײצ ןײז ןיא טאה םע עכלעװ
 עשיסוד יד ןופ עטכישעג רעשירארעטיל ןוא רעכילטפאשלעזעג רעד ןיא
 ,לעפיױוצ ןהא טגעידרעפ סאװ ,לעטעלב גיטכיװ ןוא טנאסערעטניא א ןעדיא

 .ןעלעטשבא סאװטע םהיא ףיוא ךיז לאז ןעמ
 ףלאדא /׳דאכסאװ״ ןופ ראטקאדער רעגירהאי־לעיפ ןוא רעדנירג רעד

 .עינרעבוג רעגװאק ןיא ,1842 רהאי ןיא ןעראװעג ןעריובעג זיא ,יודנאל
 ־רעניבאר רענליװ ןיא ןעמוקעגנא יודנאל זיא ןערהאי־רעדניק יד ךאנ
 ,טעטיזרעוױנוא רעגרוברעטעפ ןיא רעבירא רע זיא ןעטראד ןופ ןוא ,לוש
 טאה טײקגיטעהט עשירארעטיל ןײז .ץנעדורפסירױ טרידוטש טאה רע ואװ
 ןיא ךיז גידנעגילײטעב ,ןערהאי עשיטנעדוטם יד ןיא ךאנ ןעביוהעגנא רע
 רהיא ןעװעג זיא רע) ״ןעיד״ טאלבנעכאװ ןעשידיא־שיםור רעםעדא םעד
 רעשיםור רענײמעגלא רעד ןיא ןוא (טנעדגאפסעראק רעגרוברעטעפ

 .עםערפ
 ךארפש רעשיסור רעד ןיא רעטעלבנעכאװ עשידיא עגיטלאמעד יד
 ־געסיװ־שירארעטיל ראפ טרא גירעהעג א ןעבעגבא טנאקעג טינ ןעבאה
 ־כיולעב עשיטםיצילבופ עטסנרע ראפ וליפא ןוא לאירעטאמ ןעכילטפאש
 .ןעבעל ןעשידיא ם׳גופ ןעגנונײשרע ןוא ןעגארפ ענעדישרעפ ןופ גנומ
 רע ןוא עבאגםיוא רעדנוזעב א םעד ראפ ןעפאשעב וצ טסילשעב יודנאל
 רעכיב־לעמאז עטםואװעב עגײז ןעזאלוצסיורא 1871 רהאי ןיא ןא טביוה
 ןעװעג זיא םאד .(קעטאילביב עשידיא) ״אקעטאילביב איאקםיערװעי״

 זל3
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 טאה רע .רוטארעטיל רעשידיא־שיסור רעד ןופ גנורעכײרעב עםיורג א
 רוטארעטיל עשידיא יד םאװ ,תוחכ עטםעב יד טגינײארעפ זיולב טינ אד
 ,א .רד ,ןאדראג .ל ,עדנאװעל .ל) טגאמרעפ טאה דנאלםור ןיא עטכישעג ןוא
 ־ורעגםיורא ךיוא ראנ ,(ערעדנא ןוא תױלגרמ .מ ,יקסנאשרא .א ,יװאקראה
 ־רעפ םעד ןהא ןעטלאװ םאװ ,ןעטפערק עגנױ ,עײנ טײברא רעד וצ ןעפ
 רעשיסור־ןײמעגלא רעד וצ קעװא אמתסמ ןעטלאװ ײז ,ןעגנאגעג ןעראל
 ־עטיל״ עטםנרע יד ןעװעג ןענײז והטפיוא רעײנ רעגיטכיװ א .רוטארעטיל
 ־נאק .ל .רד ןוא ןאדראג .ל .י ךרוד ןעבירשעג) ״ןעטכיזרעביא עשיראר

 .ךוב־לעמאז ןעדעי ןיא ןעקורד ךיז ןעגעלפ םאװ ,(ראט
 עשיסור עגינײא ךיוא עבאגםיוא ןײז וצ ןעגיוצעגוצ טאה יודגאל
 ,ןאםטאװ .ע ,שראק .װ ,װאסאטם .װ יװ ,עטרהעלעג ןוא רעלעטשטפירש
 ־װעי״ יד .װ .זא .א װאשזעמ גו ,װעיאגימ .ד ,יקםדאשרעב .ם .פארפ

 טלעיפשעג ןערהאי רעגיצעבעיז יד ןיא טאה ״אקעטאילביב איאקסיער
 קשח םעד רעזעל יד ײב טקעװעג טאה יז עלאר עדנעטײדעב א רהעז
 טרעטײרברעפ לעיפ טאה יז .רוטארעטיל רעטםנרע וצ םערעטניא ןוא
 רהיא וצ טקריװעגטימ ןוא רוטארעטיל רעשידיא־שיםור רעד ןופ ןעמהאר יד
 ןענישרע ןענײז 1880—1871 ןערהאי יד ראפ .סקואװ ןוא גנולקיװטנע
 ,ןעכײד םעד ןעשיװצ ןוא ,ךוב־לעמאז םעד ןופ ןעלײט עטקאפמאק טכא
 ךיז ןעניפעג ,ךיז ןיא ןעטלאהטנע ײז םאװ ,לאירעטאמ ןעגיטראנעדישרעפ
 סערעטגיא רעײז ןעראלרעפ טינ טציא ךאנ ןעבאה עכלעװ ,ןעכאז גינעװ טינ

 .גנוטײדעב ןוא
 טײצ וצ טײצ ןופ ןעזאלסיורא ן׳טימ טינ רעבא ךיז טנעגונאב יודנאל
 ־אילביב איאקםיערװעי״ יד ןעלדנאװרעפ וצ טבערטש רע .ךובלעמאז ןײז
 ־עזעג־רוזנעצ עשיםור עגיטלאמעד יד ײב .טפירשטאנאמ א ןיא ״אקעט

 םױרעטסינימ ןיא טגנאלרעד רע .ךאז ערעװש א ןעװעג סאד זיא ןעצ
 טהימ רע רעבא .בא םהיא טגאז ןעמ ןוא, שינביולרע ןא ןעגעװ השקב א
 ךם א ךאנ ןוא ,תושקב עײג רהאי וצ רהאי ןופ טגנאלרעד ,שיגרענע ךיז
 ־םיורא ףיוא שינביולרע יד 1880 רהאי ןיא ךילדנע רע טמוקעב ןעגאזבא
 ־עג טאה סאד .״דאכסאװ״ םעד — לאנרושז ןעכילטאנאמ א ןעבעגוצ
 יד ןענײז ״דאכסאװ״ ן׳זיב םיראװ .ןאגרא ןימ רעײנ א ראג ןײז טלאז
 עכילטנעכעװ ןעװעג םהאנסיוא ןײא ןהא עלא ןעבאגםיוא עשידיא־שיםור
 ־נוא ןײז םאד ,ןעזיװעגנא ן׳יודנאל ןעמ טאה ןעטײז עלא ןופ .רעטעלב
 ראפ טנעכערעג ןעבאה דנײרפ עטוג .שילאקיזיר טםכעה זיא גנומענרעט

 .ךאז רעד ןופ םהיא ןעטלאהוצבא טכילפ רעײז
 ,ףירב יד ןעזיװעג רעטעפש ןערהאי לעיפ טימ רימ טאה יודנאל
 ־טעלעב ןעשידיא־שיםור ןעטםואװעב םעד ןופ ןעמוקעב לאמא טאה רע םאװ
 ־טאנאמ א ראפ זא ,טנעראװעג םהיא טאה רענעי ואװ ,עדנאװעל .ל טסיר
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 ןעקעלק טינ לאפ ןײק ףיוא דנאלםור ןיא ןעדיא ײב טעװ לאנרושז ןעכיל
 םושב ,טדערעגבא שיגרעגע םהיא טאה רע ןוא ,רעבײרש יאס ,רעזעל יאס
 וצ ףירב ם׳עדנאװעל) לאנרושז םעד ןעבעגסיורא ןעביוהוצנא טינ ןפוא
 ־ײז וױכרא רעצגאג טעמכ ם׳יודנאל יװ ,ןערהאי טימ טײצ א ראפ םהיא

 .(ןעראװעג ןעלאפרעפ טיוט ןײז ךאנ רעדײל ןענ
 טרעהעג טאה יודגאל .א םאװ ,ןעגנוגאזםיואראפ עשיטםימיםעפ יד
 טאה 1881 רהאי ןיא .טלעטשעגבא טינ רעבא םהיא ןעבאה ,םוטעמוא ןופ
 ןיוש טאה רע ןעכלעװ ןעגעװ ,לאגרושז םעד ןעבעגםיורא ןעביוהעגנא רע
 א םהיא וצ ןעבעגעגוצ רע טאה 1882 ןיא ןוא ,טמיורטעג גנאל ןערהאי
 ןוא .״דאכסאװ ןופ קינארכ״ יד — עבאגסיוא עכילטנעכעװ ערעדגוזעב
 יד טינ ,רע זיא ןעװעג טכערעג םאד ,ןעזיװעב טאה טײקכילקריװ יד
 זיא ״קינארכ״ רעכילטנעכעװ רעד טימ ״דאכםאװ״ רעד :ןעטםימיםעפ
 טײקגירעיוד אזא — רהאי ןהעצטכא עצנאג ןענישרע עיצקאדער ןײז רעטנוא
 ־אגרא טימ שנעמ א .עבאגםיוא עשידיא־שיםור ןײא ןײק טאהעג טינ טאה
 ,עיגרענע רעםױרג ןוא ןעליװ ןעטסעפ מימ ,ןעטײקגיהעפ עשיראטאזינ
 רועי״ רעד ןופ רעטײבראטימ עגידרעהירפ יד רעסיוא ,יודנאל טאה
 עטםעב יד לאנרושז ןײז םורא טרירטנעצנאק ,״אקעטאילביב איאקםיער
 ־נײא ןײק ײז ןעשיװצ אטיג שיטקאפ זיא׳ס .רעבײרש עשידיא־שיסור
 ,גורפ .ש .״דאכםאװ״ ם׳ניא טגילײטעב ןעבאה טינ ךיז לאז סאװ ,רעגיצ
 ־בוד .ש ,ןאםלענעצאק .ל .רד ,(״ליםעלש רעטעפ״) יקםמינאלס .ד ,ימע־ןב
 .א ,ןאםנעװעל .פ ,טשקאב .נ ,גרעבנעזורג .ש .רד ,ןאםלעארזיא .י ,װאנ
 ־טימ ןעװעג ןענײז ערעדנא עלעיפ ךאג ןוא עלא ײז — יקסנילאװ־רעםקעלפ
 טגעלפ ,ראטקאדער רעטנעכײצעגםיוא ןא .לאנרושז ס׳יודנאל ןופ רעטײברא
 ־וצ ןוא ןרעטנומפיוא ײז ,רעביוהנא עטבאגעב יד ןעקרעמעב ךײלג יודנאל
 ־ײז .ל טסיצילבופ םעד ןוא רעגאט .נ טעאפ םעד ,לעיפשײב םוצ) ןעהיצ
 ,ןיקביר .מ ,ןעבראטשעג גיטײצהירפ יוזא עדײב ןענײז עכלעװ ,ןאמנעד

 .(.װ .זא .א
 ,עטנהאמרעד ןעביוא יד ץוזוא ,ןעבאה רעלעטשטפירש עשיםור יד ןופ
 ־עם .ר ,גרעבנײװ .פ ,װעצװאדראמ .ד ״דאכסאװ״ ןיא ןעמונעג לײטנא

 .ןיקאבור .נ ,יקסװאדארג .נ ,ןיטיקינ .װ ,אגימושט .א ,יקסװאקטנעמ
 ןענעקעב וצ שיטאמעטסיס ןעביוהעגנא רעטשרע רעד טאה יודגאל
 ־ידיא רעד ןופ ןעגנופאש עטםעב יד טימ דנאלםור ןיא רעזעל עשידיא יד
 ןיא ןוא רעשילגנע רעד ןיא ,ךארפש רעשטײד רעד ןיא קיטםירטעלעב רעש
 ןעגגוצעזרעביא ןיא ןעגישרע ןענײז ״דאכםאװ״ ןיא .ןעכארפש ערעדנא
 .אקשעשזרא .ע ,ליװגגאז .י ,ןאהאק .בא ,זאצגארפ .ע .ק ןופ קרעװ הײר א
 ןיא ןעטנעדנאפסעראק עטנעכײצעגםיוא טאהעג ךיוא טאה לאגרושז רעד
 ןעמ ןאק ןײמעגלא ןיא םרעטגעצ עשידיא עשידנעלםיוא עטםגיטכיװ יד
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 עטשרע יד ןיא םרעדנוזעב — זיא ״דאכםאװ״ רעד זא ,ןעגאז אמזוג ןהא
 ,ןעלאגרושז ענײמעגלא עשיםור יד ןופ ןענאטשעגבא לעיפ טינ — ןערהאי
 א ןערהאי רעגיצטכא יד ןיא טכײרגרעד ,טםואװעב יװ ,ןעבאה עכלעװ

 .ךיוה עשירארעטיל עםיורג
 ־נעכאװ םאד טלעטשעגבא 1884 רהאי ןיא ךיז טאה םע יװ םעדכאנ
 רעד ןעװעג רהאי ןהעצפופ ״דאכםאװ״ רעד זיא /׳יערװעי יקםור״ טאלב
 טײצ רעגנאל אזא ןופ ףיולרעפ ןיא ןוא ,ןאגרא רעשידיא־שיסור רעגיצנײא
 ־עטיל עשידיא־שיםור עצנאג יד טעמכ טרירטנעצנאק םהיא ןיא ךיז טאה
 גרעב עצנאג ךיז ןיא ןעטלאהטנע ״דאכסאװ״ רעכיב עטרעדנוה יד .רוטאר
 ןעשיטםיצילבופ־ךילטפאשנעםיװ ןוא ןעשיראטסיה ,ןעשירעלטםניק טימ
 ־ור עטסעב יד ןופ ןעגנופאש עלא טעמכ ןענישרע ןענײז אד .לאירעטאמ

 .ןעטםירטעלעב עשידיא־שיס
 ןיא ןהעגםיורא ןעגעלפ םאװ ,ןעבאגםיוא עשידיא־שיםור עטםײמ יד
 .ףליה רעלעירעטאמ ןהא ןהעגעב טנאקעג טיג ךיז ןעבאה ,גרוברעטעפ
 ןאראב) ןעטאנעצעמ עשידיא עגיטראד יד ןופ ןעראװעג טציטשעג ןענײז ײז
 געמ יז ,ףליה־דלעג עגיטײז עדעי .(װאקאילאפ .ש ,קאז .א ,גרובצניג .ה
 עםיװעג א ךאד טפאשעב ,ןעגנוגנידעב םוש ןהא וליפא ןערעװ ןעבעגעג
 ןעטכיזנא יד טימ ךיוא ךיז ןענעכער וצ טײקגיטיונ עםיװעג א ,טײקנעדנובעג
 לאמטפא זיא סאד .ףליה־וצ טמוק םע רעװ ,םענעי ןופ ןעגנובערטש ןוא
 ןא .ןעבאגסיוא עשיםור־שידיא רעגרוברעטעפ יד ןיא ןעקרעמ וצ ןעװעג
 טינ םענײק ןופ טאה רע :״דאכםאװ״ רעד ןעװעג ןירעד זיא םהאנסיוא
 ןעװעג שיאײדיא יאם ,לעירעטאמ יאס זיא ןוא עציטש־דלעג ןײק ןעמוקעב
 ־ערעג טינ לאמנײק ךיז טאה רע .ןאגרא דעגיגנעהבאנוא גידנעטשלאפ א
 עשידיא רעגרוברעטעפ יד ןופ ןעגנומיטש ןוא ןעגנאלרעפ יד טימ טנעכ
 ־לעװ ,געװ םענעי טימ ןעגנאגעג גידנעטש זיא רע /׳םילודג״ ןוא ״ינפ״

 .גיטיונ ןוא גיטכיר ראפ ןעטלאהעג טאה רע ןעכ
 ענעי ןעגעג זיולב טינ ןעװעג ״דאכסאװ״ רעד זיא גיגנעהבאנוא
 .ןעזײרק עשידיא ןופ ,גיגײװעגיא ןופ ןעגנאגעג ןענײז םאװ ,ןעגנוקריװ
 ,גיהטומ יוזא טדערעג טיג טאה ןעבאגםיוא עשידיא־שיםור יד ןופ ענײק
 ־עג ךיז טאה םע ואװ ,ץלאטש אזא טימ ,טסײרד יוזא ,״דאכםאװ״ רעד יװ
 ־עב רעד ןעגעװ ,ןעדיא ראפ טײקגיטכערעג ןוא טכער ןעגעװ טלעדנאה
 םרעדנוזעב .גנורעקלעפעב רעשידיא רעד וצ גגוריגער רעד ןופ גנוהיצ
 ןער׳־אי עטשרע יד ןיא טנעכײצעגםיוא םעד טימ ״דאכסאװ״ רעד ךיז טאה
 ־אה׳ס ןוא ןעמארגאפ יד ןעכארבעגםיוא ןענײז סע ןעװ ,ןערהאי ענעי —
 ־ײפעג יד ראפ ןעגנוצענערגעב עכילטכער עבראה טגלאפעג ײז ךאנ ןעב
 ־ארעפמעט טימ טםיצילבופ א .ןעדיא עשיםור עטעװעבארוצ ןוא עטגינ
 עגיםאפ יד ןוא ןאט ןעגירעהעג םעד ןענופעג יודנאל טאה ,רעײפ ןוא טנעמ
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 טפארק רעדנעגײצרעביא טימ ןוא ןערב ןעגיטיונ םעד טימ ידכ ,רעטרעװ
 רעד ןעגעג ןראצ ןוא טסעטארפ ,גאטהעװ ןופ להיפעג סאד ןעקירדוצםיוא
 רעד ןופ טײקגיטליגכײלג רעד ןוא גנוריגער רעד ןופ עלאר רעכילדנעש

 .טפאשלעזעג רעשיסור
 יד ראפ ןעלקיטראטײל ןוא ״ןעטכיזרעביא עכילרעניא״ ס׳יודנאל
 םע םאװ ,ןעטסעב םוצ לעפײװצ םוש ןהא ןערעהעג 1885—1880 ןערהאי
 יד גידנערעטעלבכרוד ןוא .קיטםיצילבופ עשידיא־שיםור יד טגאמרעפ
 ס׳יודנאל ןעמ ןאק /׳דאכםאװ״ ןרעמוג ענעראװעג־לעג טײצ ןופ ,עטלא
 ןופ להיפעג א ןהא ןענעײל טינ טציא ךאנ וליפא ןעלקיטרא עגידנעגערב
 ־נעהבאנוא ןײז ןעמוקעגנא ״דאכםאװ״ םעד זיא גנירג טיג .גנוגערפיוא
 ןײז ראפ .רוזנעצ רעד ןופ ןענאטשעגםיוא לעיפ רהעז זיא רע .ןאט רעגיג
 ־ראװ״ ןעבעגעג לאמ ײרד גגוריגער יד םהיא טאה ״גנוטכיר עכילדעש״
 .״דאכסאװ״ םעד טלעטשעגבא ןעצנאגניא רהאי בלאה א ףיוא ןוא ,״ןעגנונ
 ךילריטאנ ״דאכסאװ״ רעד ךיוא טאה ,ןאגרא רעשידיא רעדעי יװ
 ןײז .גינײװעניא ךאנ ןוא ןעםיוא ךאנ — גנוטכיר עגיטײזײװצ ןײז טאהעג
 טפאשעגבא ןעזומ סע :יוזא ןערילומראפ ץרוק ךיז טזאל םארגארפ־דנורג
 יד ;ןעדיא ראפ ןעטליג םאװ ,ןעגנוצעגערגאב עכילרעסיוא עלא ןערעװ
 ןיא ןערעװ טרעפטנערעפ טעװ ןוא ףראד ןעדיא עשיסור יד ןעגעװ עגארפ
 טימ טכער עכײלג ןעמוקעב ןעזומ ןעדיא עשיסור יד ;אפוג דנאלסור
 עלא ןיא ןעגילײטעב ךיז ,רעגריב עשיסור ןערעװ ןעזומ ײז ;ןעמעלא
 ־על ןעגיטםײג ןוא ןעשימאנאקע ,ןעכילטפאשלעזעג ןעשיסור ם׳נופ ןעטיבעג
 ,ןעדיא ןעזומ ,ןעבאגפיוא עכילרעניא ערעזנוא טגנאלעבנא םאװ .ןעב
 ןעלקיװטנע ןוא ןעװעליפ ךײלגוצ ,רעגריב עשיםור ןערעװ וצ גידגעבערטש
 טפנוקוצ עשידיא יד ;תורצוא עלערוטלוק־לאגאיצאנ עשיראטסיה ערעײז
 ־רעגע רעזנוא טימ ןוא סערגארפ ןעכילרעניא ן׳טימ ןעדגוברעפ טסעפ זיא

 .טײקגיטעהטטםבלעז רעשיג
 יד זא ,ןעפראװפיוא טפא םהיא ןעגעלפ ןאגרא ם׳יודנאל ןופ רענגעג יד
 ראלק רעגינעװ לעיפ ןעגנולקעג ״דאכםאװ״ ןיא ןעבאה ןעטאנ עלאנאיצאנ
 יד וצ תוכײש א טאהעג ןעבאה עכלעװ ,רענעט ענעי רעדײא גיכליה ןוא
 עקאט סע זיא טכיזניה רעםיװעג א ןיא .ןעבאגפיוא עכילרעםיוא עשידיא
 ןאד ןיא דנאלםור ןיא ןעדיא יד ןופ עגאל עכילרעסיוא יד רעבא .גיטכיר
 םעד טעװעטגעפעג קראטש יוזא ךײלגוצ טאה יז ןוא ,ערעװש אזא ןעװעג
 יד ךיז וצ ןעהיצוצ טזומעג אליממ טאה יז סאד ,טירשראפ ןעכילרעגיא
 ־יא רעד ןופ טײז עשיטילאפ־ךילטכער יד ןוא טײקמאזקרעמפיוא־טפיוה
 ־בארפ יד ןעשיװצ ןא־ןעביוא םעד ןעמהענרעפ טחמעג טאה עגארפ רעשיד

 .ןעטסילאנרושז עשידיא־שיסור יד טגיטפעשעב ןעבאה םאװ ,ןעמעל
 ךיז טעװ ״דאכםאװ״ ן׳ראפ זא ,גנוגאזסיואראפ עשיטםימיסעפ יד
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 .גיטכיר טינ ראפ טלעטשעגםיורא ךיז טאה ,םוקילבופ ןײק ןעניפעג טיג
 סע זיא םרעדנוזעב .רעזעל ןעזײרק עײנ ןעפאשעב טאה ״דאכסאװ״ רעד
 אד זיא ץנעגילעטניא עשידיא יד .אפוג גרוברעטעפ ןיא ןעװעג סגנאפגא
 ,ןעטײהנעגעלעגנא עשידיא וצ גיטליגכײלג םאקלאפ רעדא ןעװעג םגעטםײמ
 ־יסא קראטש רעדא ,ןעסערעטניא עכילנעזרעפ ןיא ךילסילשםיוא ןאהטרעפ
 ־וצנײרא ןעגגולעג טײצ רעד טימ ןאגרא ס׳ױדנאל זיא ךאד .טרילימ
 ־רעפ׳ס .ןעזײרק עטעדליבעג עשידיא רעגרוברעטעפ יד ןיא ךיוא ןעגנירד
 ןיא טפיוהרעד ןעװעג ״דאכםאװ״ רעד זיא טײרפשרעפ זא ,ךיז טהעטש
 רעזעל ענעבעגעגרעביא ךס א טגאמרעפ רע טאה אד ;ץניװארפ רעד

 .גנוקריװ עםיורג א ײז ףיוא טאהעג טאה רע ןוא ,רעגנעהנא ןוא
 ־לעז ןײז ןעװעג זיא ןעכירטש־טפיוה ם׳יודנאל ףלאדא ןופ רענײא
 ,עמאלקער ,דובכ ךאנ טגאיעג טיג ךיז טאה רע .טײקנעדײשעב ענעט
 ןעװעג ,ללכב ;ךיז ןעגעװ ןעדײר ,ךיז ןעקורסיורא טאהעג טלאה טינ
 עלענאיצקאדער ןײז ןיא ןאהטרעפ ןוא ןײלא ךיז ןיא טפעיטרעפ ,םאזגײװש
 יד םאװ ,טינ רעדנואװ ןײק םורעד זיא סע .טײברא עשירארעטיל ןוא
 ןעבאה עגינעװ רונ .טנעקעג פאנק םהיא טאה טלעװ עשידיא עסיורג
 ־םאװ״ ןײז ןעבעגבא טגעלפ רע הימ ,עיגרענע ,גראז לעיפיװ ,טסואװעג
 ־רעםיוא רעד — רע טײקנעבעגרעביא ןוא ץראה ,להיפעג לעיפיװ ,״דאכ
 טגעלפ — שנעמ רעטנעכערעב ןוא רעגיהור גידנעטש ,רעגיטולבטלאק ךיל
 םוצ טרהעקעגגא ךיז טאה םאװ ,ךאז רעטסעדנימ רעד ײב ןעזײװםיורא
 טאה רע תוחכ לעיפיװ ,טסואװעג ךיוא טאה סע רעװ גינעװ .״דאכסאװ״
 ראפ שממ גידנעטײרטש ,רוזנעצ רעבראה רעד טימ ףמאק ן׳פיוא טגעלעג
 ,ךיא .ןעקיטשרעד טלאװעג טאה יז םאװ ,טראװ ןוא קנאדעג ןעײרפ ןעדעי
 גנאל ןערהאי ,טנעקעג טוג םהיא באה ,״דאכסאװ״ ןופ רעטײבראטימ םלא
 ,ןאגרא םעד ןעגעװ גידנעדײר ןוא ,ןעגנוהיצעב עטנעהאנ םהיא טימ טאהעג
 אד ןעגאזוצסיורא טכילפ ןײמ ראפ ךיא טלאה ,ןעפאשעב טאה רע םאװ
 ־רעפ םלא םהיא טנעקעג גינעװ יוזא טאה טלעװ יד םאװ ,ןרעיודעב ןײמ
 םאד ןעבעגעג םהיא ןעבאה עכלעװ ,ןעטפאשנעגײא ענײז ןוא טײקכילנעז

 .גנוטכא עפעיט ףיוא טכער
 •ינעקישוצ ,״דאכסאװ״ ןיא ןעמונעג לײטנא ךיא באה טײצ עטכער א
 *טבעלעג ןאד באה ךיא ואװ ,עװקסאמ ןופ ןעלקיטרא ענײמ םהיא גיד
 ־רעבירא גנורעדאפפיוא ם׳יודנאל טיול ךיא ןיב 1897 רהאי ןיא ,ךאנרעד
 ןופ דעילגטימ רעגידנעטש א ןעראװעג ןוא גרוברעטעפ ןײק ןערהאפעג
 ־םאװ״ ןופ רעפאשעב םוצ ןעגנוהיצעב עכילנעזרעפ ענײמ .עיצקאדער רעד
 זיא סאד רעבא ,רעטנעהענ ךאנ ןעראװעג ,ךילריטאנ ,אד ןענײז ״דאכ
 םאװ ,טײברא רהאי 18 יד .לאמא סאװ ,יודנאל רעגעי ןעװעג טיג ןיוש
 .ןערופש ןהא רעביאראפ טינ ןענײז ,״דאכסאװ״ םעד ןעבעגעגבא טאה רע
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 ־ײװטײצ״ ם׳װעיטאמיא ,ןעמארגאפ ןופ ןערהאי 1 רהאי 18 ערעסאװ ןוא
 ןוא רהאי גיםײרד יװ רעכעה ןעטלאגעג ןעבאה עכלעװ ,ןעצעזעג ״עגיל
 ־ער רערעטםניפ ןופ ןערהאי ;עגאל עשימאנאקע עשידיא יד טריניאור
 ;ןעםקאװ ןײא ןיא ןעטלאהעג ןעבאה םאװ ,םזיטימעםיטנא ןוא עיצקא
 ,טדעטש עשיםור ןוא רעפרעד ןופ ןעגנובײרטרעפ ,ןעגנוצענערגעב עשידיא
 ןײרא עיצקאדער ןיא טכארבעג טאה גאט רעדעי .תוריזג ןוא ןעגנוגלאפרעפ
 ןופ רעגירעיורט ענײא ,תופידר ,ןײפ ,תורצ ןעגעװ ןעטכירכאנ עײנ ץלא
 ײברעד ןוא .ןעגאטהעװ ןוא ןעדײל עשידיא סעילאװכ עצנאג ,ערעדנא יד
 ,עסערפ ןוא טפאשלעזעג רעשיםור רעד ןופ טײקגיטליגכײלג עטלאק יד—
 ־טימ טראװ א שטאכ ןערעה וצ ןעװעג טינ טעמכ זיא סע רעבלעװ ןופ
 ןעגעק ךיז לאז ןעמ ןעכלעװ ףיוא ,טקנופ רעגיטכיל ןײא ןײק .להיפעג

 טכיזםיוא םוש ןײק ;גנוגיהורעב זיא סע רעסאװ א טימ ןעלעטשבא
 ןעגאמראפ טפראדעב טאה ןעמ !גנונפאה קנופ ןײק ;סרעםעב ףיוא
 ־וצרעטגוא טינ טײקגיהעפ ןוא ןעליװ ןעגיטפערק ןײז ,טײקטםעפ ם׳יודנאל
 םאװ ,ןײפ רערעװש אזא ןופ ךאי םעד רעטנוא ןעלאפ וצ טינ ,ךיז ןעבעג

 .רהאי ןהעצטכא עצנאג םיוא גאט ,ןײא גאט ןעגיוצעג ךיז טאה
 ־עגנא טאה רע .ןעטלאהעגסיוא טיג תוחכ ענײז ךיוא ןעבאה ךילדנע
 ןוא ,רעכאװש ץלא רעטיױו םאװ ןעראװעג ,ןעװרענ ףיוא ןעדײל ןעביוה

 ־קנארק־רעקוצ רעזעװרענ ןופ םינמים ןעזיװעב םהיא ײב ךיז ןעבאה םע
 רע םאד ,טקראטשרעפ יוזא טײהקנארק יד ךיז טאה 1898 ףום .טײה
 גידנעטש ףיוא ךיז ןעגאזבא ןוא דגאלסיוא ןײק ןערהאפקעװא טזומעג טאה
 ־ער רעוױטקעלאק ,רעײנ א וצ רעבירא זיא רעכלעװ ,״דאכסאװ״ םעד ןופ
 טאה ,רהאי א יװ רהעמ ןעגיוצעג ךיז טאה םאװ ,הורבא רעד .עיצקאד
 רע טאה ,גרוברעטעפ ןײק ןעמוקעגקירוצ .טגיטפערקעג סאװטע םהיא
 םעײנ א 1901 רהאי ןיא טזאלעגםיורא :טײברא רעד וצ ןעמונעג רעדיװ ךיז
 קורד םוצ טײרגעגוצ ,״אקעטאילביב איאקסיערװעי״ ןופ (ןעט־9) דנאב
 ןעסיורג ןײז גנונדרא ןיא ןעגנײרב וצ ןעביוהעגנא ,דנאב ןעדנעגלאפ םעד
 טײהקנארק־ןעװרענ ןײז ךיז טאה טײצ רעצרוק א ךאנ רעבא גױכרא
 ךיז ןערירוק ןערהאפ וצ רעדיװ ןעװעג ןעגנואװצעג זיא רע .טקראטשרעפ
 ילױ ןעט־20 םעד רע זיא דאבסלראק ןײק געװ ן׳פיוא ןוא ,דנאלסיוא ןײק

 .לאפנא־ץראה א ןופ ןילרעב ןיא ןעבראטשעג 1902





 רעשיסור־שיזױצנארפ רעד ןופ
 (1812) טײצ־המחלמ





 ןעדיא רעװאסיראב ןוא רעטשרע רעד ןאעלאפאנ
 רעזײק ןופ להעפעב א םױרא זיא קירוצ רהאי טרעדנוה א טימ
 דראגלעגנע יכדרמ דיא רעװאםיראב רעד זא ,ןעטשרע םעד יאלאקינ
 םענדאמ םעד ןעגעװ /׳ןאםלעגנע יכדרמ ןעפור רעטײװ ףיוא ךיז לאז״
 טלאװ ,ןעדיא א םיפע ןופ ןעמאנ־ןעילימאפ םעד ןרעדנע וצ ,להעפעב
 ־אזוצ ןיא ןענאטשעג טינ טלאװ רע ןעװ ,ןענהאמרעד וצ טניולעג טינ
 גיצנאװצ רהאי א טימ טאה סאװ ,לאפוצ ןעשיגארט א טימ גנאהנעמ
 יד זיא ןהעשעג .ןעדיא רעװאסיראב ײרד טימ ןעפארטעג רעהירפ
 רעזײק רעשיזיוצנארפ רעד ןעװ ,1812 רעבמעװאנ ןיא ךאז עגירעיורט
 ,הלפמ רעכילקערש ןײז ךאנ קירוצ גידנעפיול ,רעטשרע רעד ןאעלאפאנ
 ןופ ןעטשער יד טימ ךיז טאה ,דנאלםור ןיא ןעטילעג טאה רע סאװ
 טײװ טינ ,עניזערעב ךײט םעד רעביא טעװעטארעגרעבירא ײמרא ןײז

 .עינרעבוג רעקסנימ ,װאסיראב ןופ
 ליװ ךיא סאװ ,עטכישעג עשיגארט יד ןהעטשרעפ וצ גיטכיר םוא
 ענעי ףיוא ןעלעטשבא לעסיבא רעהירפא ךיז ןעמ זומ ,ןעלהעצרעד אד
 ־שיזיוצגארפ רעד ןופ טײצ רעד ןיא טשרעהעג ןעבאה סאװ ,ןעגנומיטש
 םאד .ןעדיא עשיםור יד ןעשיװצ 1812 ריהאי ןופ המחלמ רעשיסור
 סאװ ,דנאלסור־םײװ ןוא עטיל ןופ ןעדיא יד ןעװעג ,ךילטנעגײא ,ןענײז
 רעטנוא ןעמוקעג ,ןעליופ ןופ גנולײטוצ רעד ךאנ ,גגאל טינ טשרע ןענײז
 ןעםאמ עשידיא ןײק דנאלסור טאה רעהירפ ,טפאשרעה רעשיסור רעד

 .טאהעג טינ ךיז ײב
 ־וצנא עקאט ךיז טײרג ןאעלאפאנ זא ,געירק טימ טקעמש םע זא
 ןופ ביוהנא ןיא טריפשעג ןיוש ןעמ טאה םאד ,דנאלםור ףיוא ןעלאפ
 טקא רעטשרע רעד זא ,ראלק ןעװעג ײברעד זיא סע ןוא .1811 רהאי
 ־םור סאװ ,עיראטירעט רעד ןיא ןעלעיפשבא ךיז טעװ המהלמ רעד ןופ
 -ײדעב א ואװ ,ןעסײר ןוא עטיל ןיא — ,ןעליופ ןופ ןעגארקעג טאה דגאל
 ענעי ןיא ןיוש .ןעדיא ןעװעג ןעגײז רעניואװנײא יד ןופ לײט רעדגעט
 ־עג ראלק יוזא טאה סע ןעכלעװ ,ללכ םעד טסואװעג ןעמ טאה ןעטײצ
 גנורעקלעפעב רעד ןופ גנומיטש יד זא ,געירק־טלעװ רעטצעל רעד טכאמ
 ־ריװ עםיורג א טאה ןוא המחלמ א ןיא עלאר עגיטכיװ א רהעז טלעיפש

 .גנאגםיוא רהיא ףיוא גנוק
 ןיא ,טײז ס׳ןאעלאפאנ ףיוא רעבירא ףכית ןעלעװ ןעקאילאפ יד זא
 יד זיא רעבירעד ״לעפײװצ רעטםעדנימ ןײק ןײז טנאקעג טינ טאה םעד
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 ןעדיא עשיסור־םײװ ןוא עשיװטיל יד םאװ ,גנולעטש רעד ןעגעװ עגארפ
 םרעדנוזעב ןעראװעג ,געירק ןעגידנעמוק םעד ןיא ןעמהענרעפ ןעלעװ
 יצ .גנורעיגער עשיסור יד טגיהורנואעב קראטש טאה יז ןוא ,גיטכיװ
 םע רעכלעװ רעטנוא ,גגורעיגער רעײנ רעד ײרט ןעבײלב ײז ןעלעװ
 ןעלעװ ײז רעדא ,הכולמ רעשיליופ רעד ןופ ןברוח רעד טכארבעג ײז טאה

 ?גיפליהעב ןײז םהיא ןוא אנוש םעד םעיטאפמים ערעײז ןעבעגבא
 ־רעבוג עגיטראד יד ײב טגערפעגנא ךיז ןעמ טאה גרוברעטעפ ןופ
 רעקםנימ רעד .גנורעקלעפעב רעד ןופ גגומיטש רעד ןעגעװ ןעראטאנ
 ־רעפ ןעגײז ןעדיא עלא״ זא ,טלײטעגטימ ףיורעד טאה ראטאנרעבוג
 ־עגנא זיא ןעדיא ןעגעװ רעפטגע רערעגיטסניג ןײק טינ .(1״גיטכעד
 ביוהנא ן׳כאנ ךײלג .סעינרעבוג ץינערג עגירעביא יד ןופ ךיוא ןעמוק
 גיגעװ טיג ןוא ,טקראטשרעפ ךאנ יורטוצנוא רעד ךיז טאה געירק םעד ןופ

 .ןעדגעגעג עשיסור עטײװ ןיא ןעראװעג טקישעגםיורא ןעגײז ןעדיא
 ־יא ןעגעג טכאדרעפ רעד זא ,ןעזיװעב רעבא טאה טײקכילקריװ יד
 ־יא רעםיורג רעד ןעשיװצ ךיז ןעבאה םיװעג .זאלדנורג ןעװעג זיא ןעד
 ראפ ןעבאה עכלעװ ,ןעשנעמ ענלעצנײא ןענופעג גנורעקלעפעב רעשיד
 ןאד ןענײז ןעכאז עכלעזא .אנוש םעד ןעפלאהעג קערש ןופ רעדא דלעג
 ־רעפ ןעבאה ןעזיוצגארפ יד יװ ,םעד ךאנ .ןעםור טימ ךיוא ןהעשעג
 ־ילטםײג רעכיוה) יערעיכרא רעגיטראד רעד וליפא טאה ,װעליהאמ ןעמונ
 ־עג ןוא ןע׳נאעלאפאנ וצ טײהײרט ןעראװשעג ןײלא םאאלראװ (רעכ
 ־אמם ןיא .רעניואװנײא ןוא מיחלג עשיסור יד העובש רעד וצ טכארב
 רעשיזיוצנארפ רעד טנעידעג עטמאעב עשיסור לײט א ןעבאה קסנעל
 רעבא .טײצ עםיװעג א טריטסיזקע ןעטראד טאה םאװ ,גנוטלאװרעפ
 ־עװ ןעגנירד ןעגגולדגאה ענלעצנײא עכלעזא ןופ טיג ןאק ןעמ יװ טקנופ
 ןענײז יוזא ,ללכב קלאפ ןעשיםור ןופ גנומיטש רעגיטלאמעד רעד ןעג
 םעד גיפליהעב ןעװעג ןענײז ןעדיא ואװ ,ןעלאפ־םמהאגםיוא יד ךיוא
 ־עגלא רעגיטלאמעד רעד ראפ שיטםירעטקאראכ טינ םיואכרוד ,אנוש
 .ןעמונעג ןעצנאג ןיא ,גנורעקלעפעב רעשידיא רעד ןופ גנומיטש רענײמ
 רהאי ןופ המחלמ רעד ןיא ןעבאה ןעסײר ןוא עטיל ןיא ןעדיא יד
 סאד .דנאלםור וצ טײקגעבעגרעביא עםיורג א ןעזיװעגסיורא 1812
 םעד ןופ רעמהענלײטנא יד יא ,ןעטכירעב עלעיציפא יד יא ןעגיטעטשעב
 ןיא טאה — ,ןענעכײצרעפ זומ ןעמ״ .ןעגנורעניארע ערעײז ןיא געירק
 ־ער רעשיםור רעד ןופ גנוטײצ עלעיציפא יד ןעבירשעג 1813 רהאי
 יד זא — ,(3 רעמונ) ״רעטכאבאעב רעשיאײטראפנוא רעד״ ,גנורעיג
 עשיזיוצנארפ יד ןײרא זיא סע ןיהואװ ,ןעצגיװארפ ערעזגוא ןיא ןעדיא

 ג) מ. 1ס,)111ע;33X0110,1 ¥0010<£ .1101013" .<101<1, 0 68|)63^ןנ״, 0116., 1886, 589.
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 ־ור דעד וצ טײקנעבעגרעביא ןא ןעתװעגםיורא םוטעמוא ןעבאה ,ײמרא
 יד ןעװ ,טײצ רעד ןיא טאה קלאפ עשידיא םאד״ /׳גנורעיגער רעשיס
 רעדנוזעב א ןעזיװעגםיורא ,דנעגעג יד ןעמונרעפ ןעבאה ןעזיוצנארפ
 געירק םעד ךאנ ךײלג טאה — /׳גנורעיגער רעשיםור רעד וצ טפאשײרט

 .(* יקסניװאל ראטאנרעבוג רענליװ רעד טעטכירעב
 .ןעראטאגרעבוג ערעדנא יד ךיוא טעדלעמעג ןעבאה ענעגײא םאד
 ןופ טכירעב ןײז ןיא 1812 ילױ ןיא טבײרש — ,ןעדיא עגיה עלא״

 ךיז באה ךיא ײרט זגוא ןענײז — ,װענעלא לארענעג דנאלםור־םײװ
 ־רעד עגיבלעז סאד .(• ״ןעלעיפשײב לעיפ ןופ טגײצרעביא םעד ןיא
 ־עװ ןעגנורעגיארע ערעײז ןיא טײל־רעטילימ עשיםור עלא טעמכ ןעלהעצ
 טנאקעג טינ ךיז ןעבאה רימ״ .געירק ןעשיםור־שיזיוצנארפ םעד ןעג
 יוזא זנוא ןעבאה ןעדיא יד םאװ ,טפאשײרט רעד טימ ןעביולנא גונעג
 קינװאקלאפ רעד ןעראומעמ ענײז ןיא טבײרש ,״ןעזיװעגםיורא גירעפײא

 ־ימ ענליװ ןיא טנעכײצרעפ 1813 רהאי ביוהנא ןיא .(• ףראדנעקנעב
 עכלעװ טימ ,ןעדיא יד״ :ךוב־ץיטאנ ןײז ןיא יקםװעלינאד־יקםװאליאכ
 רעשימרוטש רעגיטציא רעד ןיא ןעבאה ,טליפרעביא זיא דנעגעג עגיה יד

 /׳דנאלםור וצ טײקנעבעגרעביא עסיורג א ןעזיװעב טײצ
 ןיא טבײרש — ,ןעדנעגעג עשיליופ עגילאמא יד ןיא ןעדיא יד״
 ,1812 רהאי ןופ רערהיפ־םגעירק רעטםואװעב רעד ןעגנורעניארע עגײז
 ־אה ײז זא ,ןעבעגרעביא זנוא וצ יוזא ןעװעג ןענײז — ,װאדיװאד םינעד
 ןעגעלפ ײז ןוא ,ןעטפנוקסיוא טימ אנוש םעד ןעפלעה טלאװעג טינ ןעב
 ־אד /׳םהיא ןעגעװ תועידי עטםגיטכיװ יד ןעלעטשוצ זנוא טפא רהעז
 רע רעכיז יװ ,טזײװעב םאװ ,טקאפ ןעטגאםערעטניא ןא טגנײרב װאדיװ
 טימ טאה װאדיװאד יװ ,םעד ךאנ .טײקײרט רעשידיא ןיא ןעװעג זיא
 עשיאײצילאפ יד רע טאה ,ענדארג ןעמונרעפ רעדיװ ןעטאדלאס ענײז
 ־רעביא טדאטש רעד ןיא גנונדרא ןופ גנוטיהבא יד ללכב ןוא טכאמ
 ־עב א ןיא ןעםיװ טזאלעג םאד טאה ןוא להק ןעגיטראד םעד ןעבעגעג

 .(• רעניואװנײא יד וצ להעפעב רעדנוז
 ־נוגיטעטשעב עכלעזא לעיפ רהעז ךאנ ןעגנײרב טנאקעג טלאװ ךיא
 ןופ געירק םעד טכאמעגכרוד ךילנעזרעפ ןעבאה םאװ ,ןעשנעמ ןופ ןעג
 ־נוהיצעב עכילדנײפ יד ,דנאלםור וצ טײקנעבעגרעביא יד .1812 רהאי
 ןיא ןעבאה ןעדיא עשיםײר ןוא עשיװטיל יד סאװ ,אנוש םעד וצ ןעג

 ־) 11)14., 985.

 13X61(1 (8). 8ס6ממס-ל׳'0X1183^ .1 1>מ. 111x363, צ1\/ 171.
 *) 33מ. 13£81<611/10|) 1)3 ("1812 זסגד־ פד> גאספממזס^די, 33-

 ממסמ^׳מ מ מססמס^מממממ^׳מ סס8ןכ6*!6מממ1<081כ״, מממ1. 11), 78.
 מ) 0סמ. £. 13. 713881^083, 1. 11, 146 (מ3^. 1895 8.).
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 יז .ךאז עגילעפוצ ןײק ןעװעג טיג זיא ,ןעזיװעגסיורא ןאד ןײמעגלא
 יגױ ןעט־16 םעד .ןעכאזרוא ךם א ךרוד ןעראװעג ןעפורעגםיורא זיא
 עשראװ ןיא זיא ,ענליװ ןײק ןײרא זיא ןאעלאפאנ יװ ,םעד ךאנ ,1812
 ןעמ .״עיצארעדעפנאק־לארענעג עשיליופ״ יד ןעראװעג טרימאלקארפ
 ־יליופ סאד ,טכירעגפיוא רעדיװ ראפ הכולמ עשיליופ יד טרעלקרע טאה
 ־אמא רעד ןופ ןעלײט עלא ןוא ,טגינײארעפ קירוצ ראפ — קלאפ עש
 ־געמ רעטשרע רעד ײב טלאזעג ןעבאה עיראטירעט רעשיליופ רעגיל

 .״עיצארעדעפגאק רעװעשראװ״ רעד וצ ןהעטשוצ טײקכיל
 ענליװ ןיא זיא ,עטיל ןיא ןײרא רוג זיא ײמרא עשיזיוצנארפ יד יװ
 זיא עכלעװ ״עיצארעדעפנאק עשיװטיל״ יד ןעראװעג טרימאלקארפ
 להעפעב ס׳ןאעלאפאג טיול .רעװעשראװ רעד וצ ןענאטשעגוצ ףכית
 ־ײװטײצ א ןעראװעג טעדנירגעג ענליװ ןיא זיא ,1812 ילױ ןעט־1 ןופ
 .רעשיליופ־ןײמעגלא רעד ןופ לײט א סלא ,גגוריגער עשיװטיל עגיל
 ןעמונרעפ רעטײװ טאה ײמרא עשיזיוצנארפ יד םאװ ,דנעגעג רעדעי ןיא
 עשיליופ עגילײװטײצ א ןערעװ טריזינאגרא טגעלפ ,ןעםײר ןוא עטיל ןיא

 .ץיפש רעד ןיא ראטאנרעבוג ןעשיזיוצגארפ א טימ ,גגוטלאװרעפ
 ־לאװ ,דנאלםור רעביא געיז ןעגיטליגדנע ם׳ןאעלאפאנ ןופ לאפ ןיא
 רעשיליופ רעד רעטנוא ןעמוקעג רעדיװ ןעםײר ןוא עטיל אזלא ןעט

 ־עװ ,ןעדיא עגיטראד יד ראפ טײדעב טלאװ םאד םגיוזא םאװ .טכאמ
 ־אה ײז .שירפ ןעװעגי ךאג ןעגנורעניארע יד ײז ײב ןעגײז םעד ןעג

 ־גוא ןעטילעג ןעבאה ײז םאװ ,ןעגנורעדינרע יד טקנעדעג טוג ךאנ ןעב
 ־נאגרעפ רעשיראטסיה רעד רעםיוא .טפאשרעה רעשיליופ רעד רעט
 טראװגעגעג רעד ןיא ךיוא ךיז ראפ טאהעג רעבא ײז ןעבאה ,טײהנעג
 רעטנוא ןעטכיר ךיז ןענאק ײז םאװ ףיוא ,שינערעהוצנא עראלק גונעג א

 .ןעלגילפ ם׳נעליופ
 ־אמא עגינײא ןופ 1807 רהאי ןיא ןאעלאפאנ טאה ,טםואװעב יװ
 ,ךײרטםע ןוא ןעםײרפ וצ רעבירא ןענײז םאװ ,ןעדנעגעג עשיליופ עגיל
 רעװעשראװ״ ענעפורעג־יוזא םאד ,הכולמ עשיליופ עגײלק א טעדליבעג
 ־טפיוה םלא ,טסוגיוא־ךירדירפ ,ןעםקאז ןופ גינעק םעד טימ ,״םוטגאצרעה
 עגנאל ןײק טאהעג טינ טאה םוטגאצרעה ענײלק סאד .רעטלאװרעפ
 גנורעיגער עשיליופ עגיטראד יד טאה טפאשדנײפ־ןעדיא רעבא ,ןערהאי
 ןאעלאפאנ םאװ ,עיצוטיטסנאק רעד טיול .גונעג־רעביא ןעזיװעגםיורא
 ־עג ם׳ןאעלאפאנ טיול ןוא ,מוטגאצרעה רעװעשראװ םעד ןעבעגעג טאה
 ןהא רעגריב עלא ןענײז ,ןעראװעג טרהיפעגנײא טראד זיא םאװ ,ךוב־ץעז
 ־טסעדנופ .טגיטכערעבכײלג ראפ ןעראװעג טרעלקרע םהאנםיוא םוש
 רעדנוזעב א ךרוד 1808 רהאי ןיא גגוריגער עשיליופ יד טאה ןעגעװ
 עלא טײצ רהאי ןהעצ ףיוא ןעדיא עגיטראד יד ײב ןעמונעגבא ץעזעג
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 טכער ערעײז ןיא ןעראװעג טצינערגעב ןענײז ןעדיא .טכער עשיטילאפ
 ןיא .תוםנרפ ענעדישרעפ טימ ךיז ןעמהעגרעפ ןוא דרע ןעפיוק וצ
 םוטגאצרעה ןעשיליופ םעד ןיא ןענײז רעטרע ערעדנא ןיא ןוא עשראװ
 ראפ (םאטעהג) ןעלײט־טדאטש ערעדנוזעב ןעראװעג טרהיפעגנײא רעדיװ
 גנוטלאװרעפ רעשיליופ רעגילײװטײצ רעד ןופ ךיוא .װ .א .א ,ןעדיא
 עקראטש ןעטילעג 1812 רהאי ןיא ןעםײר ןוא עטיל ןיא ןעדיא יד ןעבאה

 .ןעגנוקירדרעטנוא ןוא ןעגנוגלאפרעפ
 ־אנ זא ״ןעשניװ וצ דנורג ןײק טאהעג טינ אזלא ןעבאה ןעדיא יד
 טכארבעג רעדיװ טגנידעבנוא ײז טלאװ םאד םוראװ ,ןעגעיז לאז ןאעלאפ
 ןעגעיז זא ,טריםערעטניאראפ ןעװעג ןענײז ײז .טכאמ ם׳נעליופ רעטנוא
 ־ור רעד ןופ קיטילאפ עכילדנײפ־ןעדיא יד זא טרפב — ,דנאלםור לאז
 ןוא ראלק יוזא ןעזיװעגסיורא טינ ךאנ ןאד ךיז טאה גנוריגער רעשים
 ־ילימ עשיםור יד ןופ עלעיפ .ןערהאי עגידרעטעפש יד ןיא יװ ,ףראש
 םוצ ,טבײרש — ,ןעדיא יד״ :ןענאטשרעפ טוג םע ןעבאה טײל־רעט
 ־עװ ןעגנורעניארע ענײז ןיא ףראדנעקנעב קינװאקלאפ רעד ,לעיפשײב
 ־יופ ראפ ןעקארשעג ךיז ןעבאה — 1812 רהאי ןופ געירק םעד ןעג
 ־רעטנוא ןוא סעדוױרק עטםנעדישרעפ יד ןעטילעג ןעבאה ײז ואװ ,ןעל
 גלאפרע ײמרא רעזנוא ןעשנואװעג סײה ײז ןעבאה רעבירעד ;ןעגנוקירד

 .״ןעפלאהעג זנוא ןעבאה ןוא
 טשראקא ןעבאה רימ ןעכלעװ ףיוא ,דנורג ןעשיטילאפ םעד רעםיוא
 יד ראפ .רעזעיגילער רעד ךיוא טקריװעג לעיפ אד טאה ,ןעזיװעגנא
 ײז ןופ רעװ ןוא) ןעםײר ןוא עטיל ןיא ןעדיא עגיטכראפםטאג ,עמורפ
 ןופ טסענ רעד ןעװעג ךײרקנארפ זיא (?םורפ ןעװעג טינ ןאד. זיא
 ןופ גנורעפרעקרעפ יד — ןאעלאפאנ ןוא ,טײקנעםאלעגסיוא ,תורקפה
 ־ראפער יד ןעגעװ טרעהעג ןעבאה סאװ ,יד .תועשר ןוא תוסרוקיפא
 םעד ןעגעװ ,ןעדיא עשיזיוצנארפ יד ןעשיװצ ןעגנובערטש עשיראטאמ
 ־אפאנ סאװ ,טנעמאלראפ ןעשידיא םעד ,״ןירדהנם ןעםיורג״ רעזיראפ
 ־קנארפ וצ טפאשדנײפ רהעמ ךאנ טלהיפעג ןעבאה ,ןעפורעג טאה ןאעל
 יד ןעלעװ ,ןעגעיז טעװ ןאעלאפאנ ביוא״ .רעזײק רהיא וצ ןוא ךײר
 ־בא ןעלעװ ײז ,ןעטשרעבױא םעד ןופ ןעדנעװבא ךיז רעצרעה עשידיא

 םידיםח ענײז ןופ םענײא וצ ןעבירשעג ןאד טאה יוזא — /׳טאג ןופ ןעלאפ
 ־עב רעד ,םידיםח עשיסור־שיװטיל יד ןופ רערהיפנא רעגיטסײג רעד
 םיוא ןעקירד רעטרעװ ענײז ןוא .רעידאל ןמלז רואינש ׳ר רעטמהיר

 .דנאלסור ןיא ןעדיא עגיטלאמעד יד ןופ גנונײמ ענײמעגלא יד
 םעד ראפ רהאפעג עטםערג יד ןעװעג טלאװ געיז ם׳ןאעלאפאג זא
 ענעםיברעפ ערעײז ןוא םידיםח יד ןענײז םעד ןיא ,ןעביולג ןעשידיא
 -רואינש ׳ר ןיא .גינײא םאקלאפ ךיז ןעשיװצ ןעװעג ,םידגגתמ יד ,רענגעג
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 גנורעפרעקרעפ יד ןעװעג רעזײק רעשיזיוצנארפ רעד זיא ןעגיוא ם׳ןמלז
 רע טגעלפ — ,ןעטפאשנעגײא־טפיוה ס׳ןאעלאפאנ״ ...זײב םאד לא ןופ
 ןהא גנוםיגרעפ־טולב וצ גנובערטש ,טײקמאזיורג :ןעגײז — ,ןעגאז
 ,־ןײלא ךיז ןיא רונ ןעביולג ןוא ץלאטש ,תונשקע עזאלצינערג ,גערב א
 ־ײא ןיא ןוא טײקנעװאהעב עשירעטילימ ,דנאטשרעפ ,חכ םענעגײא ןיא
 עכילשנעמ עטסכעה יד ןעמעװ ראפ ,ןמלז־רואינש ׳ר .״קילג םענעג
 ףעיט טאה ,ןוחטב ,םימחר ,טײקנעדײשעב ,תוױנע — ןעװעג זיא הלעמ
 עצנאג יד ןעמהענוצנײא גנובערטש ןײז טימ ,ןע׳נאעלאפאג טםאהעג
 ־טײרג ןײז טימ ,ןעבעל ם׳נערעדנא םוצ גנוטכארעפ ןײז טימ ,טלעװ
 ראפ ןעגיובעג טינ ךיז טאה סאװ ,ץלא ןוא ןערעדעי ןעטכינרעפ וצ טײק

 .ןעליװ ןעשירעשרעה ןײז
 ־רואינש ׳ד ךיז טאה ,רוטאנ עגיטעהט ,עוױטקא ןא גידגעגאמרעפ
 רעביא ןעגעיז לאז דנאלםור זא ,תוליפת טימ רונ טנעגונעב טינ ןמלז
 טימ טריםערעטניא קראטש ךיז רע טאה ,טסואװעב יװ .ןע׳נאעלאפאנ
 ־ור יד טרעפילעג ןוא טלעמאזעג גירעפײא ,געירק םעד ןופ גנאג םעד
 ,ןעגנולײטבא־רעטילימ עשיזיוצנארפ יד ןעגעװ תועידי ןערידגאמאק עשיס
 טקישעגרעדנאנופ טאה רע .רענעלפ ןוא ןעגגוגעװעב ערעײז ןעגעװ
 יװ ,םלוע ןעשידיא םעד ןערעלקרע וצ ןעשנעמ עלעיצעפם ןוא ףירב
 ףיוא תובדג טימ גנוריגער רעשיםור רעד ןעקריװאוצטימ זיא סע גיטיונ
 טימ רעטילימ ןעשיםור םעד ןעפלעה וצ ןוא ןעשינעפרעדעב־םגעירק
 טרהיפעג רע טאה ללכב .ךילגעמ רונ סאװ ,ץלא טימ ןוא ןעטפנוקםיוא
 ןעכילגהעװעגגוא םעד ײב ןוא ,עדגאגאפארפ עשיטאירטאפ עקראטש א
 עשיםור יד ןעשיװצ טגאמרעפ טאה ןמלז־רואינש ׳ר םאװ ,טעטיראטיוא

 .גנוקריװ עםיורג א טאהעג ,ךילריטאנ ,עיצאטיגא ןײז טאה ,ןעדיא
 טבעלעגרעביא לאמ ײװצ 1812 רהאי ןיא ןעבאה ןעםײר ןוא עטיל
 ״ײמרא עסיורג״ ם׳ןאעלאפאנ ןעװ טשרעוצ :ןברוח ןעשירעטילימ מעד
 ןעװ — ךאנרעד ןוא ,דנאלסור ןיא ןײרא ןאמעינ ךײט םעד רעביא זיא
 ־אפאנ זיא ,טסואװעב יװ .קירוצ ןעטארטעגבא שינעלײא ןיא זיא יז
 ךיז ײמרא ןײז ףראד טײצ־סגעירק ןיא זא ,ןעװעג םעטםים ס׳ןאעל
 םאד .(־ךיז טניפעג יז ואװ ,דנאל םענעי ןופ ןובשח ן׳פיוא ןעזײפש

 עכילקערש וצ ןעגנײרב תומחלמ עשינאעלאפאנ עלא ײב ,גידנעטש טגעלפ
 ןעװ ,רעבא 1812 רהאי ןיא .רעניואװגײא עכילדעירפ יד ראפ םנעדאש
 עשירעטילימ יד ,ךײרקגארפ ןופ טײװ יוזא קעװא זיא ״ײמרא עםיורג״ יד
 ןענײז ןעגעװ עשיסור יד ןוא ,ןעגיוצעגרעדנאנופ יוזא ךיז טאה עיניל

 6) נז. נ\1ס1״^11. "1(6 801^8,1 1מ1£61*18,1, 1800-1814״, 1. 1, 390.
.(1904 ,18*9,1?1) 
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 רעטילימ עשיזיוצנארפ סאד טאה — ,טכעלש רהעז ןעװעג םוטעמוא
 ־בא־רעטילימ עדעי .גנורעקלעפעב יד טריניאור קראטש סרעדגוזעב
 ,טםײה םאד ,זײפש ןעגעװ ןעגראז ךיז ראפ ןײלא טחמעג טאה גנולײט
 ,ךילריטאנ ,טאה םאד .גנורעקלעפעב רעד ײב רהעמ םאװ ןעמהענבא
 ײמרא רעד ןיא גגונדראגוא ןעפאשעב ,ןילפיצםיד יד ןעכאװשבא טזומעג
 םענעגײא ן׳פיוא געירק םעד טרהיפעג יװ ןעבאה ןעטאדלאס ענלעצנײא
 ־עבאר ןוא רעגיואװנײא עכילדעירפ ףיוא ןעלאפנא ןעגעלפ ײז .ןובשח
 ־אראמ״ םעדנאב לעיפ ןענאטשטנע ןענײז געירק ביוהנא ןופ ןיוש .ןעװ
 ־בא־רעטילימ ערעײז ןופ ןעפאלטנא ןענײז םאװ ,ןעטאדלאם—״ןעראיד
 ־אק עשיזיוצנארפ יד .ביור טימ ןעמונרעפ ךיז ןעבאה ןוא ןעגנולײט
 טאה םע רעבא .רעביור יד ןעגעג טפמעקעג קראטש ןעבאה ןערידנאמ
 ײב םארטש רעד יװ ,ןאקלואװ א ןופ עניװאל א יװ .ןעפלאהעג גיגעװ
 ־דנײפ עסיורג יד ךיז טאה ,גראב ןעגידנעײפש־רעײפ א ןופ ךורבםיוא ןא
 ־כינרעפ ,ןעסײר ןוא עטיל רעשידיא רעד רעביא ןעםאגוצ ײמרא עכיל

 .געװ רהיא ףיוא ץלא גידנעט
 ךיז ןעבאה עכלעװ ,ןעריציפא עשיזיוצנארפ יד ןופ ןעגגורעניארע יד
 ,טדעטש עשידיא ןופ ןעמענ טימ לופ ןענײז ,געירק םעד ןיא טגילײטעב
 ־אװעג בורח ןוא טעװעבארוצ ,טגערברעפ ןעגיוא ערעײז ראפ ןענײז םאװ
 ןעײרעביור יד גרעבםאל ןאטיפאק רעד טנהאמרעד ,לשמל ,יוזא .ןער
 יװ״ .(י ןעטקנופ עשידיא ערעדנא ןיא ןוא קאדעראװאנ ,עגדארג ןיא
 ,זילפאל־עד טבײרש — ,עשרא ןהעזרעד םנעטיױו־רעד ןופ רונ ןעבאה רימ
 עצנאג יד טנערבעג טאה יז .רעײפ ןיא ןעװעג ןיוש טדאטש יד זיא —
 ךיוא ןיוש זיא ןעטראד ,שטיװאגישעב ןעזיװעב ךיז טאה ךאנרעד ...טכאנ
 זיא ,טדאטש רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענײז רימ זא ןוא .הפרש א ןעװעג
 ־עג ךיז טאה רעײפ םאד םיראװ ,רעטײװ ןהעג וצ ךילרהעפעג ןעװעג
 ןישטוצש לעטדעטש ןיא .(* ״רערעדנא רעד וצ סאג ןײא ןופ ןעגארט
 שטאכ ןעטאדלאס גנולײטבא ןא טלעטשעגבא ךיז טאה (.בוג רענליװ)
 ןעבאה ,טרעדאפעג ןעבאה ײז סאװ ,ץלא טלעטשעגוצ דלאב ײז טאה ןעמ
 עכילטע .ןעםאשעג טכאנ עצגאג יד ןוא ןעװעבאר ןעמונעג ןעטאדלאס יד
 ־רעפ ןעגײז ךם א ןוא ,ןעליוק ערעײז ןופ ןעמוקעגמוא ןענײז ןעשנעמ

 .ןעראװעג טעדנואװ
 רימ ןעניפעג ףראדסמאב־רעדער רעציפא ןעשיזיוצגארפ םעד ײב
 ינױ ןיא זיא ײמרא עשיזיוצנארפ יד יוזא יװ ,גגובײרשעב עדנעגלאפ יד
 רעגיטםאה רעד״ :(.בוג רענליװ) קארט לעטדעטש ןיא ןײרא 1812
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 ־רעטםױלק םעד ןופ ײרעגנילק־םרוטש יד ,תוללי עכילשנעמ יד ,דניװ
 .םיראיל םענײמעגלא ןא ןיא ןעםאגעגפיונוצ ךיז טאה ץלא סאד — קאלג
 טימ לופ ןעװעג ןענײז ןעםאג יד ,ןעםאשעג ןעמ טאה רעטםנעפ יד ןיא
 ןוא ןעריהט יד ןעכארבעג ,טעװעשובעג ןעבאה סאװ ,ןעטאדלאם ע׳רוכש
 טאה רעניואװנײא יד .רעזײה יד ןיא ןעםירעגנײרא דלאװעג טימ ךיז
 ןעטעבעג ןעבאה ײז .רעדײלק יד ײז ןופ ןעםירעג ,טעװעבארעב ןעמ
 ןעטלאהעב ךיז ןעבאה ןעשנעמ .ןעפלאהעג טיג רעבא טאה׳ס .םימחר
 עגעםירוצ ;ןעשיט ,םרעמלא ,סנעטםאק ,לעבעמ ענעכארבוצ יד רעטניה
 ןעשיװצ טרעגלאװעג ךיז ןעבאה ןרעדעפ עטזאלעגםיורא ,טנאװעגטעב
 יד רעביא ןענורעג ךילעמאפ ךאנ טאה׳ם עכלעװ ןופ ,רעסעפ ענעכארבוצ
 ןעבאה ,ןעציש טװאורפעג ךיז ןעבאה ןעדיא עגינײא .ןעפנארב ןעםאג
 רעד ףיוא ןעראג ןעטשרעביוא ןופ ןעפראװעגבארא ײז רעדרעמ יד

 .(־ ״םאג
 .טדעטש ערעדנא ךס א ןיא ךיוא ןעמוקעגראפ ןעגײז םענעצם עכלעזא
 רעשיזיוצנארפ רעד ןופ ןעטערמבא םײב ןעראװעג זיא רעכילקערש ךאנ
 ־ילימ עשיזיוצנארפ ענעסירעגבא ,עטרעגנוהעגסיוא ענלעצנײא ײמרא
 -טדעטש ןוא טדעטש עשידיא יד ךרוד ןהעגכרוד ןעגעלפ ןעגנולײטבא־רעט
 יװ .ןעפארטעג ןעבאה ײז םאװ ,ץלא גידגענערב ןוא גידגעװעבאר ךעל
 רעדיװ ןוא ,ערעדנא ןעמוקגא ײז ךאנ דלאב ןעגעלפ ,קעװא ןענײז יד
 אנוש רעד .תופרש ןוא תוגירה ,ןעײרעביור ןעביוהעגנא ךיז ןעבאה
 ־לעפעב רעד ןופ ןעלהיפעג עזעיגילער יד ךיוא טעװענאשעג גינעװ טאה
 ־נאװרעפ םישרדמ־יתב ןוא ןעלהוש ןענײז טדעטש לעיפ ןיא .גנורעק
 ־רעד טפא טרעװ םעד ןעגעװ .דרעפ ראפ ןעלאטש ןיא ןעראװעג טלעד
 ןעמ טאה ענליװ ןיא .רעדנעלםיוא יד ןופ ןעגנורעניארע יד ןיא טלהעצ
 ־עג ןוא ןעטלאהעג גנאל טײצ א םלוע־תיב ןעשידיא ןעםיורג םעד ףיוא
 .ןעטאדלאס יד ןעזײפש טלאזעג טאה ןעמ עכלעװ טימ ,תומהב טרעטיפ
 ־אװעג בורח ןוא ןעטארטוצ תובצמ ןוא םירבק רעדנעזיוט ןענײז ײברעד

 םעיטראפ ןעלעטשוצ וצ ןעגנואװצעג ןעדיא יד ןעמ טאה ענליװ ןיא .ןער
 ,קסבעטיװ ןיא יוזא ןוא ,זײפש — װעליהאמ ןיא ,ןעצלעפ ןוא ןעםקא
 ןעמ טגעלפ םעד ץוחא .טדעטש ערעדנא לעיפ ןיא ןוא עגדארג ,קסנימ
 םעד ןיא ,לעיפשײב םוצ .ןעגנולהאצבא־דלעג עסיורג ןעמיטשעב טפא
 טגעלעגפיורא ןעדיא יד ףיוא ןעמ טאה עקאבולג ליטדעטש םעגײלק
 עדנעטײדעב רהעמ ןיא .עיצובירטנאק קנארפ דנעזיוט םקעז עצנאג

 .סעמוס־דלעג עםיורג ראג ןעמונעג ןעמ טאה ןעטקגופ

 9) 116(161• \ז. 3סמ18(1סמ£ז. "ג!111;611ןג11 §611 11118 66111 !•118818011611
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 ןעגנוגידײלעב ןוא םנעדאש ,ןעײרעביור יד זא ,ךיז טהעטשרעפ סע
 ־רעפ עםיורג א ןעפורעגםיורא גנורעקלעפעב רעשידיא רעד ײב ןעבאה
 ,אנוש םעד וצ גנוהיצעב עגיטסגיגנוא יד טקראטשרעפ ןוא גנורעטיב
 יװ .גנוריגער רעשיסור רעד ןעפלעהוצטימ גנאלרעפ םעד טגיטפערקעג
 רעד ןיא טנעידעג טינ ךאנ ןאד ןעדיא עשיסור יד ןעבאה ,טסואװעב
 טשרע ןעראװעג טרהיפעגגײא ײז ראפ זיא טכילפ־רעטילימ יד .ײמרא
 ־יא ןעבאה דלעפ־טכאלש םעד ףיוא .1827 ,רעטעפש רהאי ןהעצפופ ןיא
 ןעפלעהטימ .טפאשײרט רעײז ןעחיװסיורא טנאקעג טיג ,אזלא ,ןעד
 ,.לג .ד .א תועידי עגיטיונ ןרעפיל ,תובדנ טימ רונ טגאקעג ײז ןעבאה
 יד טאה ,ןעגיטעטשעב המחלמ רעד ןופ רעמהענלײט עלא טעמכ יװ ןוא
 טקריװעגטימ לעיפ רהעז טכיזניה רעד טא ןיא גנורעקלעפעב עשידיא

 .ןע׳נאעלאפאנ טימ ףמאק רהיא ןיא טכאמ רעשיםור רעד
 ,ןעדיא ןעשיװצ גנומיטש יד טסואװעג טיג ןעבאה ןעזיוצנארפ יד
 ראפ ײז ןעבאה ,ךילגעמ ואװ ןוא ,טריזירעטקאראכ אד ןעבאה רימ סאװ
 זגוא טיג לעיפשײב אזא .םזיטאירטאפ ןעשידיא םעד טצונעגסיוא ךיז
 ם׳ןאעלאפאנ ײב ,ןעדיא רעװאםיראב יד טימ לאפ רעשיטאמארד רעד

 .עניזערעב ךײט םעד רעביא רעקקירוצ
 ןעװעג ,1812 רעבמעװאנ ןיא ,ןאד זיא ןעזיוצנארפ יד ןופ עגאל יד
 ־עב טאה ןאעלאפאנ ואװ ,עגסארק ײב טכאלש רעד ךאנ .זאלסגנונפאה
 טעמכ ״ײמרא עםיורג״ ןײק ןיוש זיא ,פאלק ןעכילקערש םעד ןעמוק
 סאװ ,רהיא ןופ ךעלקיטש זיולב ןעבילבעג ןענײז סע .ןעװעג טינ רהעמ
 םוצ ,װאסיראב ןײק גנוטכיר רעד ןיא ןעטארטעגבא שינעלײא ןיא ןעגײז
 ־עג ךיז טאה ײמרא רענעגאלשוצ ןײז טימ ןאעלאפאנ .עגיזערעב ךײט
 ןעװעג טיג זיא סע ןענאװ ןופ ,קע־ײרד ןעט׳פושיכ׳רעפ א ןיא ןענופ
 ־דלעפ רעשיםור דעד ןעגנאגעגכאג םהיא זיא ןעטגיה ןופ :געװםיוא ןײק
 ײמרא ס׳ןײטשעגטיװ ןענאטשעג זיא טײז־ןופצ ןיא ,װאזוטוק לאשראמ
 ־ישט לארימדא םעד ןופ ײמרא יד — עניזערעב טײז רענעי ףיוא ןוא
 טנאקעג טינ טאה ןעמ עכלעװ ,עקטסאפ ןימ א ןעװעג זיא םע .װאגאשט
 טימ סיוא זיא סע ןוא ,פאלק רעגײלק ןײא ךאג ,ךיז טכוד .ןעדײמסיוא
 קירוצ גנאל טינ ראג ךאנ טאה םע טכאמ סנעמעװ ראפ ,ןעשנעמ מעגעי
 ןע׳נאעלאפאנ ןעמהענ דלאב טעװ רע זא .עפארײא ץנאג טרעטיצעג
 ,רעכיז יוזא ןעװעג װאגאשטישט לארימדא רעד זיא ,טפאשנעגנאפעג ןיא
 ־עב ןעטםואװעב ןײז ןעבעגעגסיורא רעבמעװאנ ןעט־7 םעד טאה רע זא

 :טכאמעג קזוח לעיפ יוזא רעטעפש טאה ןעמ ןעכלעוו ןופ ,להעפ
 ,רעד זיא רהיא טימ .ןעפיולטנא ןיא טלאה ײמרא ס׳ןאעלאפאג״
 םעד םהיא ןעמאצרעפ רימ .ןעקילגנוא ס׳עפארײא ןיא גידלוש זיא סאװ
 םעד ןעדנעװבא — ןײז ןעליװ ס׳נעטשרעביוא םעד טעװ רשפא .געװ
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 ,ךיא גנאלרעפ רעבירעד .דנעה ערעזנוא ןיא םהיא ןעבעגבא ןוא ןראצ
 זיא רע .טסואװעב ןעמעלא ןײז ןעלאז ןעשנעמ םענעי ןופ םינמיס יד זא
 א פאק רעד ,זלאה ןעבארג ,ןעצרוק א טימ ,רעקיד ,רעגיסקיװצרוק א
 ל א ז ,טײקרעכיז רערעסערג בעילוצ .ראה עצראװש טימ ,רעסיורג
 ־צרוק עלא רימ וצ ןעלעטשוצ ןוא ןעפאכ ןעמ
 ־עב רעד ןופ םיורג רעד ןעגעװ טינ דײר ךיא .ע ג י ס ק י ו ו ע ג
 רעזנוא .ןעגנאפעג םהיא ןעמהענ ראפ ןערעװ ןעבעגעג טעװ םאװ ,גנוניול
 טײקכילקריװ יד .״גונעג םע טריטנאראג טײקטײרב עטמהירעב ם׳רעזײק
 ־וצ טאה װאגאשטישט לארימדא רעד זא ,ןעזיװעב ןעכיג ןיא רעבא טאה
 .״םעזוב ןיא ךעלעגיופ ןעגעל״ ךיז ,החמש ןעװארפ ןעביוהעגנא הירפ
 עלא ןופ םהיא ןעבאה םאװ ,ןעצענ יד ןעדימעגסיוא טאה ןאעלאפאנ
 טפיוהרעד ןעװעג עקאט זיא םעד ןיא גידלוש ןוא ,טלעגנירעגמורא ןעטײז

 .װאגאשטישט
 ־עב ךײט פעד רעביא ןהעגוצרעבירא ףיוא טקנופ םלא ,װאסיראב
 םעד .גנוטײדעב עטםגיטכיװ יד טאהעג ןעזיוצנארפ יד ראפ טאה ,עניזער
 ס׳יקסװארבמאד רעטנוא גנולײטבא־רעטילימ א ערעײז טצישעב טאה קירב
 רעשיזיוצנארפ א ןענאטשעג ךיוא זיא טדאטש רעד ןיא ןוא ,עדנאמאק
 טריקאטא װאגאשטישט טאה קםנימ ןעמהענרעפ ן׳כאנ ךײלג .ןאזינראג
 םעד ןוא קירב םעד טכאלש רעקראטש א ךאנ טפאכראפ ,ן׳יקסװארבמאד
 ־ירא באטש ןײז טימ זיא רע .װאםיראב ןעמונרעפ רעבמעװאג ןעט־10
 ןעטכער םעד ףיוא ןעבילברעפ זיא ײמרא ןײז ןוא ,װאסיראב ןײק רעב
 רעד ןיא טקישעג רע טאה לאפ ןעדעי ףיוא .עניזערעב ךײט ןופ גערב
 ־אק רעד רעטנוא ,גנולײטבא־רעטילימ ענײלק א וצ רעבאב וצ גנוטכיר
 ןעמונרעפ ןעבאה ןעסור יד זא ,טכירכאנ יד .ןעלאפ ףארג ןופ עדנאמ
 ־עג טאה ,געװ םעד םהיא טלעטשרעפ װאגאשטישט זא ןוא ,װאסיראב
 לאשראמ םעד ןעליופעב טאה רע .רענוד א יװ ןע׳נאעלאפאג ןעפארט
 לאז םאד טולב לעיפיװ ,װאםיראב ןעפאכרעפ וצ רעדיװ םיואכרוד אנידוא
 ןעגאלשוצ ןוא טריקאטא תוחכ ענײז עלא טימ טאה אנידוא .ןעטסאק טינ
 ־יראב וצ טרעטנעהענרעד ךיז ךאנרעד ןוא גנולײטבא עכאװש ם׳ןעלאפ
 .ןעזיוצנארפ יד ןופ לאפנא ןא ףיוא טכירעג טיג ךיז ןעמ טאה אד .װאס
 װאגאשטישט לארימדא רעד ןוא ,קינאפ עכילקערש א ןעראװעג זיא םע
 ־מעװאנ ןעט־11 םעד שינעלײא רעטסערג רעד ןיא טאה באטש םעד טימ
 רענעי ףיוא ײמרא ןײז וצ רעבירא קירוצ זיא ןוא װאםיראב טזאלרעפ רעב
 םעד ןופ לײט א טרעטשוצ ןעסור יד ןעבאה ײברעד .עגיזערעב טײז

 .קירב
 ־כיװ יװ .װאסיראב ןעמונרעפ רעדיװ ,אזלא ,ןעבאה ןעזיוצגארפ יד
 א זיולב ןעװעג רעבא םאד זיא ,ןעװעג טינ ײז ראפ זיא ךאז יד גיט
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 עניזערעב טייז רענעי ףיוא טקעריד ןחעגרעבירא .ןוחצנ רעשילאראמ
 ס׳װאגאשטישט תוחכ ענײלק ךרע־יפל ענײז טימ ןעריקאטא ןעטראד ןוא
 זיא װאםיראב שטאכ .טגאקעג טינ לאפ ןײק ןיא ןאעלאפאנ טאה ײמרא
 יװ ,זאלסטכיזםיוא ןעװעג עגאל יד זיא ,דנעה ענײז ןיא ןעװעג רעדיװ
 .ןאהטפיוא טנאקעג טיג ךאז ןײק אד ןעמ טאה טלאװעג טימ .רעהירפ
 ־םיורא ןעפלעה .רעטילימ עשיזיוצנארפ סאד ןעװעג זיא טכאװשעגבא וצ
 עקאט םעד ףיוא .לאפגײא רערטיכ א רונ טנאקעג טאה ךיז ןעװעטאר
 עצגאג ןײז ןוא ןעקנאדעג ענײז עלא טגנערטשעגנא ןאעלאפאנ טאה

 .(״ עיגרענע
 ןופ רעגנעגראפ רעטכע רעד ןעװעג װאגאשטישט זיא ,קילג ןײז וצ
 עגידרעטעפש יד ןיא ןעבאה סאװ /׳ןעלארימדא־השבי״ עשיםור ענעי
 ־עגמוא ערעײז ךרוד טײקטמהירעב עגידעגאלק אזא ןעגארקעג ןעטײצ
 .ךיז ןיא טײקטעדליבעגנײא ןוא ץלאטש רעײז ,ןעגנולדנאה עטרעפמול
 יד זא ,פאק ןיא ןעגאלשעגנײרא (דנורג םוש א ןהא) ךיז טאה װאגאשטישט
 וצ גנוטכיר רעד ןיא טרישראמ גערב םענעי ףיוא ײמרא עשיזיוצנארפ
 רעגירעדיג עניזערעב יד ןהעגרעבירא ןעװאורפ טעװ יז זא ןוא טײז־םורד
 זיא רעבא ן׳תמא רעד ןיא .דאלאכוא ףראד םעד ןעבעג ,װאסיראב ןופ
 םעד ןעבעג ךיז גידנעבײלקפיונוצ ,גנוטכיר־ןופצ רעד ןיא ןעגנאגעג יז
 ־עג װאגאשטישט ךיז טאה גנוגײמ רעשלאפ ןײז ןא .עקנאידוטם ףראד
 ןעטכארט ןוא ןעםיװ טלאװעג טינ ,תונשקע רעטםערג רעד טימ ןעטלאה
 רע זיא טונימ רעטצעל רעד וצ זיב ןוא ,ןעטײקכילגעמ ערעדנא ןעגעװ

 .טכערעג זיא רע זא ,טגײצרעביא טםעפ ןעװעג
 ײלרע׳לכ ךרוד ןעגיטסעפעב וצ — ןעװעג זיא ןאלפ ם׳ןאעלאפאג
 .טבעלעג טאה רענעי ןעכלעװ ןיא ,תועט םעד ן׳װאגאשטישט ײב ןעלטימ
 א ןעמונעגראפ קעװצ םעד טא טימ טאה רעזײק רעשיזיוצנארפ רעד
 רונ ןעװעג טײקכילקריװ רעד ןיא ןענײז םאװ ,ןעגגולדנאה הײר עצנאג

 אגוש רעד ואװ ,דאלאכוא ףראד םײב :םעיצארטםגאמעד עטש׳רמולכ
 רעד רעביא ןהעגרעבירא טלאזעג ,גנונײמ ם׳װאגאשטישט טיול ,טאה
 ־וצ ,דלאװ םעד ןעקאה ןעביוהעגנא ןעזיוצנארפ יד ןעבאה ,עניזערעב
 ־סיוא טאה םע .ךײט םעד ןופ טײקפעיט יד ןעטםעמ ,ץליהעג ןערהיפפיונ
 ־אכוא וצ :רהעמ ךאנ .קירב א ןעיוב אד ךיז ןעבײלק ײז זא ,ןעזיװעג
 ,עטנעפאװעב־טינ תונחמ עצנאג ןערישראמ ןעביוהעגנא ןעבאה וצ דאל

 -X1״מ[181ס1ע6 <1© 61 (16 13, £!*£111(16 ^!*!11^6 £6 .*£111§>8 (10
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 טלעמירעגמורא ,סרעפעלש ןוא ןעדילאווניא עשיזיוצנאדפ ענעםירעגבא
 ־ור ,ןערעדנא םעד ןופ .ןעטאדלאס ע׳תמא גנולײטבא ענײלק א ךרוד
 ־נארפ יד זא ,ןעזיװעגםיוא סנעטײװ רעד ןופ םע טאה ךײט גערב ,ןעשיס
 רענעי ןיא עקאט טסײה סאד ,וצ טײז־םורד וצ טרישראמ ײמרא עשיזיוצ

 .װאגאשטישט ט׳נשקע׳רעפ ךיז טאה סע רעבלעװ ףיוא ,גנוטכיר
 ײז .טנעגובעב טינ םעד טימ רעבא ךיז ןעבאה ןעזיוצנארפ יד
 ־נײא עגיטראד יד ײב ךיז ןעגידנוקרע ןעביוהעגנא װאסיראב ןיא ןעבאה
 ערעכאלפ יד חכמ ,ןעמוהיא ןײק ןעגעװ עטסטנעהאג יד חכמ רעניואװ
 ײז זא ,לעטשגא םעד טכאמעג ײברעד ןוא ,עניזערעב רעד ןיא ןעלעטש
 לאשראמ רעד .דאלאכוא טימ טפיוהרעד טשרמולכ ךיז ןעריםערעטניא
 ,ןעדיא רעװאסיראב ענעהעזעגנא עכילטע ךיז וצ ןעטעברעפ טאה אנידוא
 ־אכוא ןעבענ עניזערעב יד זיא סע ףעיט יװ ,ײז טגערפעגרעדנאנופ יונעג
 ־ירא ןעטראד ןעניז ןיא טאה רע זא ,שינערעהוצנא ײז ןעבעגעג ןוא ,דאל
 ןעטלאהרעפ רע טאה ןעדיא יד ןופ עגיגײא .ײמרא ןײז ןערהיפוצרעב
 ײז ןוא טזאלעגבא רע טאה עגירעביא יד ןוא ,״רעזײװ־געװ״ םלא ךיז ײב
 ײז טאה רע םאװ ,דום םעד םענײק ןעבעגוצסיורא טינ טעטכילפרעפ
 ־ראמ רעשיזיוצנארפ רעד .ןעסישרעד ײז רע טעװ טינא ,טױרטרעפ אד
 ,ןעדיא עשיםור יד ןופ גנומיטש עשיטאירטאפ יד טםואװעג טאה לאש
 ־לעװ טימ ,ןעדיא רעװאםיראב יד ןעשיװצ זא ,רעכיז ןעװעג זיא רע ןוא

 ,עכלעזא ןעגיפעג סיװעג ךיז ןעלעװ ,סעומש םעד טאהעג טאה רע עכ
 ־טימ דלאב ,רהאפעג רעסיורג רעד ףיוא גידנעטכא טינ ,ןעלעװ םאװ
 ײז ןעכלעװ ,״דוס״ םענעי גנוטײל רעשירעטילימ רעשיסור רעד ןעלײט

 .טסואװרעד םהיא ןופ ךיז ןעבאה
 טכאנ רעבלעז רעד ןיא .תועט ןײק טאהעג טינ עקאט טאה רע ןוא
 ןאםענעב בײל ,דראגלעגנע השמ — ןעדיא רעװאסיראב ײרד ךיז ןעבאה
 — (11ןעלעװק יד ןיא ןעזיװעגנא טינ זיא ןעמאנ םנעמעװ ,רענײא ןוא
 עניזערעב טײז רענעי ףיוא ןעבילקעגרעבירא לעפיש א ןיא דײהרעליטש
 טאה ןעמ .ן׳װאגאשטישט וצ ןערהיפ דלאב ײז לאז ןעמ ,ןעטעבעג ןוא
 ־רעביא יונעג םהיא ןעבאה ײז ןוא ,לארימדא םעד וצ טכארבעג ךײלג ײז
 ,טלײצרעד ןעבאה ײז .טדערעג ײז טימ טאה אנידוא סאװ ,ץלא ןעבעגעג
 ןײז זא ,טרעהעג ײז ןעבאה ןײלא לאשראמ ןעשיזיוצנארפ מעד ןופ זא
 ־עג ײז ןעבאה ךײלגוצ .דאלאכוא ןעבענ ןערהיפרעבירא רע טעװ ײמרא
 ־אמ ערעדנא ןוא םעקעװשט ,ץליהעג ןיהא עקאט טרהיפ ןעמ זא ,טגאז

 זפאה םאװ) רעביװ .ש ףארבאילביב רעטסואװעב רענעבראטשרעפ רעד (ג1
 ךעד ןיא טאה רע יװ סאד ,טלהעצרעד רימ טאה (װאםיראב ןופ, טמאטשעג
 ,רענמוה ךורב — ןעװענ דיא ןעטירד ם׳נופ ןעמאנ רעד זיא ,טרעהענ דנעגױ
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 טהערפרעד קראטש זיא װאגאשטישט .קירב א ןעיוב וצ ףיוא ןעלאירעט
 רעייז לײװ ,טכארבעג םהיא ןעבאה ײז םאװ ,תועידי יד ןופ ןעראװעג
 רע רעכלעװ ןא ,גגונײמ יד טגיטעטשעב לאמארעדיװ טאה גגולײטטימ
 ךילדנײרפ ןעדיא ײרד יד טאה רע .ןעטלאהעג טסעפ יוזא ךיז טאה

 .ריטראװק־טפיוה ןײז ײב ײז טזאלעגרעביא ןוא טקגאדעגבא
 ־ײטטימ ןעמוקנא ןעביוהעגנא רעדיװ ןעבאה גאט ןערעדנא ן׳פיוא
 עשיזיוצנארפ ,טײברא יד טכאק דאלאכוא ףראד םעד ןעבענ זא ,ןעגנול
 װאגאשטישט .װ .זא ןוא ,רדסכ ןיהא ןערישראמ ״ןעגנולײטבא־רעטילימ״
 רעד ןופ ןעװעג זיא רע טכערעג יװ ,״טגײצרעביא״ גיטליגדנע ךיז טאה
 ־דנאה ןוא ןעגגונדרארעפ עגידרעטיױו ענײז עלא ןוא ,ןא טונימ רעטשרע
 ־עג םהיא ןוא געװסיוא ןא ןע׳נאעלאפאנ ראפ טנעפעעג ןעבאה ןעגנול
 גנאגרעביא ןעטמהירעב םעד ןעכילקריװרעפ וצ טײקכילגעמ יד ןעבעג
 .עטכישעג רעד ןיא טיג ןעכײלג ןײז טאה םאװ ,עניזערעב רעד רעביא
 ־ענ טלעמאזעג ךיז טאה ײמרא עשיזיוצנארפ יד ןעװ ״װאנ ןעט־13 םעד
 ןיא ,טײז־םורד ןיא קעװא ײמרא ם׳װאגאשטישט זיא ,עקנאידוטם ןעב
 זיא גאט־ראפ רעבמעװאנ ןעט־14 םעד .וצ ןעמוהיא וצ גגוטכיר רעד
 ־פיונוצ ןעװעג ןיוש ןענײז םע ואװ ,עקגאידוטס ןײק ןעמוקעג ןאעלאפאנ
 ,העידי יד טכארבעג ןעמ טאה אד .ײמרא ןײז ןופ ןעטשער יד ןעבילקעג
 רעגײק טאה גנאפנא ןיא .עיציזאפ יד טגינײרעגבא טאה װאגאשטישט זא

 ־פיױוצ גנאל רעבא .ךאז יד ןעװעג זיא דליװ יוזא ,ןעביולג טלאװעג טינ
 ןעװעג זיא ןעוױטקאפש עקראטש ךרוד .דנורג ןײק ןעװעג טינ זיא ןעל
 ןיא קעװא ןעהעג גערב ןערעדגא ן׳פיוא יװ ,סנעטיױו־רעד ןופ ןהעז וצ
 ײז ןענײז דלאב ןוא ,רעטילימ ןעשיםור ןופ ןעלײט עטצעל יד שינעלײא
 קילב א ןאהטעג ףראװ א טאה ןאעלאפאנ .ןעדנואװשרעפ ןעצנאגניא

 :החמש לופ ,ןעפורעגסיוא ןוא ךײט טײז רענעי ףיוא
 ךימ טכוז רע !לארימדא ןעשיםור םעד טראנעגבא באה ךיא —

 !עיצארטםנאמעד עשלאפ יד ןעכאמ ןעםײהעג באה ךיא ואװ ,ןעטראד
 עגיזערעב יד .גאט־רעבמעװאנ רעסאנ ,רעטלאק א ןעװעג זיא םע
 ־עג ןיוש ןעבאה רהיא רעביא רעבא ,ןעריורפעג ןעװעג טינ ךאנ זיא
 טרעדנוה טכא ןוא ,ןעכײצ א ןעבעגעג טאה ןאעלאפאנ .סעהירק ןעמואװש
 ןעטלאק־מיא ןיא לעטראג ן׳זיב גידנעהעטש .ךײט ןיא ןײרא ןענײז ןאמ
 — טײברא רעד וצ ןעמונעג ךיז ײז ןעבאה ,םעהירק ןעשיװצ ,רעםאװ
 ןערעװ סע עכלעװ ףיוא ,רעצעלק עבארג דנורג ןעפעיט ןיא ןעפאלקנײרא
 עכילשגעמנוא ןא טעמכ ןעװעג זיא םאד .ןעלײט־קירב יד טגיטסעפאב
 ײז ןופ רעגײק טאה טונימ רענעי ןיא רעבא .טיוט רערעכיז א ,טײברא
 רעטסערג רעד טימ טײבראעג ןעבאה עלא ,ךיז ןעגעװ טכארטעג טינ

 רוגיפ עטנאקעב יד ןהעזעג ךאד ךיז טאה ךײט גערב ןופ .גנורעטסײגעב
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 ,טוה ןעגיטנאק־ײרד םעד טימ ןוא קאר ןעהארג ןיא ןעשגעמ םענעי ןופ
 רערעדעי ןעמעװ ראפ ןוא ,טרעטעגרעפ ץלא ךאנ טאה ײמרא יד ןעמעװ
 טכא עלא טעמכ .ןעבעל םאד ןעגעלקעװא טײרג ןעװעג דײרפ טימ זיא
 ־עשזניא רעד ,רערהיפנא רעשידלעה רעײז ךיוא ןוא ןעטאדלאס טרעדנוה
 יד רעבא ,םופיט ןופ ןעמוקעגמוא ךאנרעד ןענײז ,עלבע לארענעג־רינ
 ,ןעראװעג טיובעגפיוא טײקדניװשעג רעטםערג רעד טימ ןענײז ןעקירב
 ־עב רעד רעביא רעבירא טרעטשעגנוא זיא ײמרא עשיזיוצנארפ יד ןוא

 .טעװעטארעגםיורא ךיז טאה ןאעלאפאנ .עניזער
 ?װאגאשטישט לארימדא רעד ןאהטעג געט ענעי ןיא טאה עשז־םאװ
 ןעגיוצעג ןיוש ךיז ןעבאה ןעזיוצנארפ יד ןעװ ,רעבמעװאנ ןעט־13 םעד
 גנוטכיר רעד ןיא קעװא תוחכ־טפיוה ענײז טימ רע זיא ,עקנאידוטם ןײק
 ן׳זיב ןעגנאגרעד רע זיא רעבמעװאנ ןעט־14 םעד .וצ ןעמוהיא וצ
 רע .גאט ןעצנאג םעד טכארברעפ ןעטראד ןוא שטיװעשאבאז ףראד
 זיא רע זא ,טײקרעכיז ןײז .ײמרא ס׳ןאעלאפאנ ףיוא טראװעג ץלא טאה
 רע ןעװ ,ןאד וליפא טרעדנימעג טינ רהאה א ףיוא ךיז טאה ,טכערעג
 טלעמאזעגפיונוצ ךיז ןעבאה ןעזיוצנארפ יד זא ,העידי יד ןעמוקעב טאה

 זלעטשנא ןא ראפ זיולב ןעטלאהעג סע טאה רע :עקנאידוטם םורא
 טימ ןאעלאפאנ ןעװ ,הירפ רעד ןיא רעבמעװאנ ןעט־15 םעד טשרע ןוא
 ךילדנע װאגאשטישט טאה ,רהאפעג רעםיוא ןעװעג ןיוש זיא ײמרא ןײז

 ןראצ רעד .טאהעג טאה רע תועט ןעכילקערש א ראפ םאװ ,ןהעזעגנײא
 ןײק טאהעג טינ טאה ״לארימדא־השבי״ ןעשיסור ןעטשרע םעד ןופ
 תונשקע ענעגײא ןײז ,ןײלא ךיז ןעגידלושעב טאטשנא רעבא .גערב
 ־נוא ײרד יד ףיוא טזאלעגםיוא סעכ ןעדליװ ןײז רע טאה ,טײקפמעט ןוא
 ןיא זיולב ןעװעג גידלוש ןענײז עכלעװ ,ןעדיא רעװאםיראב עכילקילג
 .דנאלרעטאפ רעײז וצ ןעבעגעגרעביא ײרט ןעװעג ןענײז ײז םאװ ,םעד
 ־רעפ״ סלא ,ןעגגאהעגפיוא ײז ןעמ טאה ,להעפעב ם׳װאגאשטישט טיול

 .״רעטער

 סיפע װאםיראב ןײק ןעמוקעג גרוברעטעפ ןופ זיא 1830 רהאי ןיא
 ־לארענעג ןעשיםור םענעי ןופ ןהוז רעד — ,דראגלעגנע לארענעג א
 ־מוא געירק ןעשיםור־שיזיוצנארפ םעד ןיא זיא סאװ ,דראגלעגנע ראיאמ
 רעװאםיראב םעד ןעריקאטא םײב ,1812 רעבמעװאנ ןעט־7 םעד ןעמוקעג
 טלעמאזעג טאה ןוא תובא־רבק ףיוא ןעמוקעג זיא לארענעג רעד .קירב
 םעד ןענופעג טאה רעטאפ ןײז ואװ ,טכאלש רעד ןופ ןעטײהלעצײא
 ־נײא רעװאםיראב יד טימ טםעומשעג םעד ןעגעװ טאה רע .טיוט
 ־רעד םהיא טאה דיא א רענײא .טגערפעגרעדנאגופ ײז ןוא רעניואװ
 .טריםערעטניא לארענעג םעד ןעבאה םאװ ,ןעכאז ענעדישרעפ טלהעצ
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 טגערפעג ךאנרעד ןוא ןעבירשרעפ ץלא טאה דראגלעגנע לארענעג רעד
 :ןעדיא םעד

 ?ןעמאנ רעײא זיא יװ
 .טרעפטנעעג רענעי טאה — ,דראגלעגנע יכדרמ —

 דיא א םיפע םאװ ,טרעדנואװרעפ םהענעגנאנוא טאה לארענעג םעד
 ,ןעגערפרעדנאנופ ןעמונעג טאה רע .רע יװ ,עילימאפ עבלעז יד טגארט
 ןופ ןהוז א זיא דראגלעגנע יכדרמ זא ,טלעטשעגסיורא ךיז טאה סע ןוא
 1812 רהאי ןיא זיא רעכלעװ ,דראגלעגנע השמ ״רעטעררעפ״ םענעי
 ״טראנעגבא״ טשרמולכ טאה רע םאװ ,ראפרעד ןעראװעג ןעגנאהעגפיוא
 .ןעראװעג טכארבעגפיוא רהעמ ךאנ זיא לארענעג רעד .ן׳װאגאשטישט
 ־ינ רעזײק םוצ טגנאלרעד רע טאה ,גרוברעטעפ ןײק קירוצ ןעמוקעג
 ם׳נעדיא רעװאסיראב םעד ןרעדנע ןעגעװ השקב א ןעטשרע םעד יאלאק
 עגיבלעז יד ןעבאה וצ ןא טינ טהעטש םהיא םוראװ ,ןעמאג־עילימאפ
 רעזײק רעד .דנאלסור ןעגעג ״רעטעררעפ״ רעשידיא רעד יװ ,עילימאפ
 ־לעגנע יכדרמ זא ,להעפעב א ןעבעגעגבא ןוא השקב ןײז טגיליװעב טאה
 םעד ,ן א ס ל ע ג נ ע יכדרמ :ןעפור רעטיױו ףיוא ךיז לאז דראג
 עילימאפ יד .ןעראװעג טעװעטארעג ,אזלא ,זיא ״דובכ״ ם׳לארענעג

 .װאםיראב ןיא טציא זיב ךאנ טריטםיזקע ןאסלעגנע



 ןעדיא יד ןוא ענעגנאפעג עשיזיוצנארפ יד
 ךיוא ךילגהעװעג טאה יוזא ,ןעטײהקנארק עכילרעפרעק יװ טקנופ
 ־ירק רהיא ״המחלמ״ ךיז טפור םאװ ,תאלוח עכילטפאשלעזעג ענעי
 ־ור־שיזיוצנארפ ן׳ראפ .גנודגעװ עײנ א טמוקעב גנאג רהיא ואװ ,סיז
 —ןהעשעג טנעמאמ רעשיטירק אזא זיא 1812 רהאי ןופ געירק ןעשים
 עװקםאמ ןופ םיורא זיא ײמרא ם׳ןאעלאפאנ ןעװ ,רעבאטקא טפלעה ןיא
 ןא טלאמעד ןופ .טקארט רעקםנעלאמס ן׳פיוא קירוצ טזאלעג ךיז ןוא
 ־נעטש יד וצ ףום א טרעװ סע :קילבגא רעדנא ןא געירק רעד טמוקעב
 עדײב יד ןופ סעלאר יד ךיז ןעטײב סע ;תונוחצנ עשיזיוצנארפ עגיד
 ־נא ךיוא ןעװ ,רדסכ ןעסור יד ןעהעג טציא — ןעײמרא עדנעטײרטש
 ךאנ .בא ןעטערט ןעזיוצנארפ יד ןוא ,סיואראפ ץלא ,ךילעמאפ םגגאפ
 עיאנסארק ןעבענ טאהעג טאה ןאעלאפאנ םאװ ,הלפמ רעכילקערש רעד
 ־נארפ ןײק ךילטנעגײא ןיוש זיא (רעבמעװאנ ןעט־6 ןוא ןעט־5 םעד)
 עטלעקערבוצ ןעװעג רונ ןענײז םע :ןעװעג טינ רהעמ ײמרא עשיזיוצ
 ־יורפרעד ,עטרעגנוהעגסױא ,״ליח ןעסיורג״ ןעגילאמא ם׳נופ ןעטשער

 ,ץלא ןעכאמ בורח ןוא ןעפיול ןײא ןיא ןעטלאהעג ןעבאה םאװ ,ענער
 יד ןעבאה עיאנםארק ןעבענ ןיוש .געװ ןיא ןעפארטעג ןעבאה ײז סאװ
 ,ןעטאדלאס עשיזיוצגארפ דנעזיוט 30 טפאשנעגנאפעג ןיא ןעמוגעג ןעםור
 גאט וצ גאט ןופ ןעזיוצנארפ ענעגגאפעג להאצ יד זיא ,רעטײװ םאװ ןוא
 א .טלעמיװעג ײז טימ ןעבאה ןעםײר ןוא עטיל .ןעגיטשעג גיד׳ארומ
 טעמכ) טפאשגעגנאפעג עצנאג רעײז ןעװעגבא אד ןענײז ײז ןופ לײט
 ןעמ טאה ערעדנא ;םײהא טרהעקעגמוא ךיז ןעבאה ײז זיב ,(רהאי ײװצ
 ־רעפ םגעװרעטנוא ןעבאה יד ךיוא רעבא ,דנאלםור ףעיט ןײק טרהיפעג
 ־יפש ,סעמרוט יד ןיא .טײצ גינעװ טשינ םוחת ןעשידיא ןיא טכארב

 טרא ןײק ענעגנאפעג יד ראפ טאה ןעדײבעג עשיניורק ערעדנא ןוא ןעלאט
 ןעמ טגעלפ (ןעריציפא םרעדנוזעב) ײז ןופ לעיפ ןוא ,טקעלקעג טינ

 .טײל־טאווירפ ײב ןעריטראװקנײא
 לעיפ טאהעג אליממ אזלא ןעבאה ןעדיא עשיםײר־שיװטיל יד
 ןעװעג ןענײז ןעגנוהיצעב ערעםאװ .ענעגנאפעג יד טימ גגורהירעב

 ־עמ יד ןיא לאירעטאמ לעיפ רימ ןעניפעג םעד חכמ — ?ײז ןעשיװצ
 .טײצ רענעי וצ ןא ךיז ןערהעק םאװ ,רעכיב־גאט ןוא ןעראומ

 ,עגאל עכילקערש יד ןעלעטשוצראפ יונעג ךיז ךילגעמ םיוק זיא םע
 ײמרא רעשיזיוצנארפ רעד ןופ ןעטשער יד ןעװעג ןענײז םע רעכלעװ ןיא
 רעביא גנאגרעבירא םעד ךאנ .ץינערג רעד וצ קירוצ ןעטערטבא םײב
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 ןעגנולײטבא־רעטילימ עשיזיוצנארפ ןײק טעמכ ןיוש זיא עניזערעב רעד
 ־רעפ ןענײז םע — אצמנב ןעװעג טינ טראװ ןופ ןעניז ןעטכע ם׳ניא
 ־עלפ סאװ ,עגיצניװ ראג לאמטפא ,ןעשנעמ םעפורג ענלעצנײא ןעבילב
 ־טיוט ךרוד ענעמונעב ,ןעשגעמ ,טלעק ןוא רעגנוה ןופ ןהעגםיוא ןעג
 םע יװ :קנאדעג ןוא גנובערטש ןײא רונ טאהעג ןעבאה םאװ ,קערש
 ־אק יד ןופ ןעפיולטנא ,ןעםע וצ םאװ ןעמוקעב ,ךיז ןעמיראװרעד זיא
 .םײהא קירוצ ךיז ןעװעטארםיורא ןוא ,טגאיעגכאנ ײז ןעבאה עכלעװ ,ןעקאז
 ־לײט לעיפ ןעגיטעטשעב סע ןעכלעװ ,טקאפ רעד זיא טנאםערעטניא
 ןיא ןעגעלפ ןעדיא םאװ ,להיפעגטימ םאד :המחלמ רעד ןופ רעמהענ
 ־יוצנארפ עדנעפיול־קירוצ עכילקילגנוא יד וצ ןעזײװםיורא ןעלאפ ךס א
 וצ גיטליגכײלג ןעבײלברעפ טנאקעג טינ עבטב טאה דיא רעד .ןעז
 ־עלפ ״םינמחר ינב םינמחר״ יד ןוא ,ןײפ ןוא ןעדײל עגיד׳ארומ עכלעזא
 רעשילאפטםעװ א רענײא .דנעלע רעײז ןרעגנירגרעפ ןעטלעז טינ ןעג
 ןעגעװ ןעגנורעניארע ענײז ןיא גידנעדײר ,םלעפײל רעיציפא־רעטנוא
 ן׳תעב ןענאטשעגםיוא ןענײז םירבח עכילטע ךאנ טימ רע םאװ ,ןײפ יד
 ־מעצעד ןיא גידנעמוקנא זא ,טלהעצרעד ,דנאלםור ןופ קירוצ ןעטערטבא
 ןיא ;ןענופעג טינ טיורב ליקערב ןײק אד ײז ןעבאה ,ענװאק ןײק רעב
 עכילקילגנוא יד ןוא ,ןעפנארב ךס א ןעװעג זיא רעבא ןעלאװדאפ יד
 ־עג — רע טבײרש — ןיב ךיא״ .ףיורעד ןאהטעג ףראװ א ךיז ןעבאה
 ־עג טאה ןעמ םאװ ,ןעפנארב ןיא הינק יד זיב לאװדאפ ם׳ניא ןענאטש
 ־רעד טינ הײר יד ךאנ זיא רימ וצ .םרעוױק יד ןופ ךײלג ןעקנורט
 א ןעװעג טלעטשעגםיורא דלאב ךיז טאה׳ס יװ ,זיא םאד ןוא ,ןעגנאג
 סאד ,םאנ ןוא ענשוד יוזא ןעװעג זיא לאװדאפ ם׳ניא .רימ ראפ קילג
 ,םיורא ןיב ךיא זא .עלײװ א ףיוא שטאכ ןהעגםיורא טזומעג באה ךיא
 ןעבאה ןוא ןעדיא עכילטע ןענאטשעג גנאגנײרא םײב ןעםיורד ןענײז
 ־דאפ ןיא טינ טהעג ,ןײלא ךיז ףיוא תונמחר טאה ,רעדניק״ :ןעירשעג
 ןופ םוא ךיז ןערהעק סאװ ,עלא !ןעפנארב ןײק טינ טקנירט ,לאװ
 :יוזא ןעװעג עקאט זיא ךאז יד ןוא ״!קעװא אד ןעבראטש ,ןעטראד
 ,לאװדאפ ם׳ניא טכארברעפ באה ךיא םאװ ,טײצ רעצרוק רעד ראפ
 סנעפיוה עצנאג ןעבילקעגנא ןיוש ,סאג רעד ףיוא ,ןעסיורד ךיז ןעבאה
 ם׳ניא ןעפנארב ןעקנורטעג ןעבאה עכילקילגנוא יד :סרעפרעק עטיוט
 ןעכאװש ,ןעטרעגגוהעגסיוא רעײז ראפ זיא טריפש רעד ;לאװדאפ
 רעשירפ רעד ףיוא ןעמוקעגםיורא — םם רע׳תמא ןא ןעװעג םזינאגרא
 ־ינא ןענײז ײז ,םיפ יד ףיוא ןהעטש טנאקעג טינ ןיוש ײז ןעבאה ,טפול

 .(!״טיוט ןעװעג ןיוש םורא טונימ עכילטע ןיא ןוא ,ןעלאפעגרעד
 ג) 11. !;611:618. "1^31)0160118 2118 113,011 1111881311(1. 8ס1111<161ך1118
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 ,טלהעצרעד ײמרא ם׳ןאעלאפאנ ןופ ריציפא רעשטײד רעדנא ןא ךיוא
 טעװעטארעג דיא א םהיא טאה ענליװ ךרוד קירוצ ןעטערטבא םײב זא
 רעגידעבעל םיוק ,רענעסירעגבא ,רעטרעגנוהעגםיוא ןא .ןעבעל סאד
 ןעכײר א ,דיא א םענײא טכוזעגפיוא ןוא ענליװ ןײק ןעמוקעג רע זיא
 עכילטע טימ אד גידנעײז טנעקעב ךיז טאה רע ןעכלעװ טימ ,רחוס
 ןעבעגעג ,ןעמונעגפיוא ךילדנײרפ מהיא טאה רענעי .רעהירפ םישדח
 א ןיא ןעפאלש טגעלעגוצ דלאב ךיז טאה רעכילקילגנוא רעד .ןעסע
 עכילטע עשביה טאהעג טינ ןיוש טאה רע םאװ ,גונעת א — טעב ןײר
 ,םהיא טגאז ןוא תיבה־לעב רעד ףיוא םהיא טקעװ גנילצולפ .ןעכאװ
 הירפ ץנאג ןעגראמ ןעלעװ ,טסואװרעד םאװ־רונ ךיז טאה רע יװ םאד
 ףיוא ןעפראװ ךיז טעװ ןומה רעד ,ןעקאזאק ענליװ ןײק ןעטערטנײרא
 ןעמעלא ײז ןוא ,טדאטש ןיא ןעבײלברעפ ןעלעװ םאװ ,ןעזיוצנארפ יד
 רע ;ןײז טינ דײר ןײק ןאק ךיז ײב םהיא ןעטלאהעב ןעגעװ .ןעטיוט

 םהיא — געװ ןיא רעטײװ ןעזאלקעװא ףכית ךיז לאז רע ,םהיא טעב
 ,ןעשנעמ א בוטש ןיא םהיא ײב ןענע׳גרה לאז ןעמ ,קנאדעג רעד טקערש
 רעד .(2רהאפעג םוש ןײק ןעגעװ גידנעטכארט טינ ,גיהור טפאלש םאװ

 זיא ןוא ןעטעב טזאלעג גנאל טשיג ,ךיז טהעטשרעפ ,ךיז טאה ריציפא
 םעד ןעקנאדרעפ וצ טאהעג עקאט טאה רע .טדאטש ןופ קעװא ףכית
 ,טסואװעב יװ :ןעבעל םײב ןעבילברעפ זיא רע םאװ ,רחוס ןעשידיא
 ,טדאטש ןיא ןײרא ןענײז ןעקאזאק יד תעב ,ענליװ ןיא ןומה רעד טאה

 .ןעזיוצנארפ ענעבילבעגרעביא עסאמ א טעליוקעגםיוא
 לעיפ ךיוא רימ ןעניפעג ענעגנאפעג יד ןופ ןעגנורעניארע יד ןיא
 .תונמחר טימ ןעמהענעב ײז ןעגעג ךיז ןעגעלפ ןעדיא יװ ,ןעלעיפשײב
 םעד ןיא זיא ,זילפ־אל־עד ,עידראװג רעשיזיוצנארפ רעד ןופ ראטקאד א
 טימ .טפאשנעגנאפעג ןיא ןעראװעג ןעמונעג עיאנםארק ןעבענ טכעפעג
 שטאכ .װאלםישטמא ןײק טרהיפעגבא םהיא ןעמ טאה םירבח עיטראפ א
 ןעװעג רעטניװ רעד זיא טלאמעד רונ ,רעבמעװאנ ןעװעג טשרע זיא׳ם
 ־נאגעגבא״ .טסערפ עקראטש ןענאטשעג ןיוש ןענײז סע ןוא ,רעהירפ א
 ־עג רימ ןענײז — ,זילפ־אל־עד טלהעצרעד — ,טסראיװ עכילטע ןעג
 א ןהעשעג רימ טימ זיא לײװרעד .עמשטערק עשידיא א ןיא ןעמוק
 ןופ .קילגנוא סיורג א רימ ףיוא ןעגנײרב טנאקעג טלאװ םאװ ,הבס

 פאה ךיא ןוא ,עװשעדאפ יד ןעסירעגבא רימ ײב ךיז טאה לעוױטש ןײא
 באה ,עמשטערק ןיא גידנעציז .סופ ןעסעװראב ן׳פיוא ןעטערט טזומעג
 מעד ןערהירפבא םיװעג רימ לעװ ךיא זא ,םעד חכמ טכארטעג ץלא ךיא
 ךיז ןעפלעהםיוא ;געװ ןיא רעטײװ ןעזאל ךיז ןעלעװ רימ תעב ,סופ
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 ךיא העזרעד גנילצולפ .ןעװעג טשינ טײקכילגעמ םוש ןײק זיא רעבא
 א ראג ךאנ ,רעשיזיוצנארפ א ,לעוױטש א טגעיל קנאב א רעטנוא —
 שטײד ףיוא באה ןוא ,םהיא ןעמהעג ןײלא טגאװעג טינ באה ךיא .רעײג
 םנעמעװ :עט׳תיבה־לעב רעד ,ענעדיא רעגנױ רעד ײב טגערפעג
 ןעמ טאה לעוױטש םעד זא ,טגאזעג רימ טאה יז ?אד זיא לעוױטש
 ־אק יד םאװ ,םענעגנאפעג ןעשיזיוצנארפ א םענײא ןופ ןעמונעגבארא
 ןעםעװראב ןײמ ףיוא גידגעזײװנא .טע׳גרה׳רעד םהיא ןעבאה ןעקאז
 טלאװ ךיא זא ,ןהעטשרעפ וצ ןעבעגעג רעטרעװ ןהא רהיא ךיא באה ,םופ
 ־אטשרעפ ףבית ךימ טאה ענעדיא יד .לעוױטש םעד ןעמונעג ןרעג ךיז
 .טקוקעג טינ זנוא ףיוא רענײק טלאמעד דארג טאה ,קילג םוצ .ןענ
 ןערעטםניפ ןיא רהיא ךאנ םיורא ןיב ךיא .ןאהטעג קגואװ א רימ טאה יז
 זיא רע ;לעוױטש םעד טגנאלרעד רימ יז טאה ןעטראד ןוא ,רעמאק
 שממ רימ טאה׳ם .טהײנעג רימ ףיוא יװ ,םאמ ןײמ ךאנ טקנופ ןעװעג
 ןײמ ענעדיא רעד ןעקירדוצסיוא גונעג ידכ ,רעטרעװ ןײק טעײטסעג טינ

 .(4 3 ״קגאד
 זיא רע יװ ,טלהעצרעד ,קעלפ — ,ריציפא־רעטנוא רעשטײד א
 ־עג ,ןעקאזאק ןופ יאװנאק א רעטנוא ,עגעגנאפעג ערעדנא ןעשיװצ
 גאט ןרעדנא ן׳פיוא ןעבאה רימ יװ םעדכאנ״ :װאסיראב ןופ ןעגנאג
 ־דעטש ןײלק א ןיא ןעמוקעגנא רימ ןענײז ,ןעדגוטש ײװצ טרישראמבא
 ־עג־העװ ןוא תוללי טימ .טינ ןיוש ךיא קנעדעג ןעמאנ ןײז סאװ ,ליט
 רעבירא ,ליטדעטש ן׳כרוד ןעגנאגעגכרוד ענעגנאפעג יד ןענײז ןעײרש
 ־בא ןעםײהעג זנוא ןעמ טאה ךאנרעד ןוא ,ךײט ןעטײרב ץנאג א רעביא
 רהעמ טאהעג רימ ןעבאה לאמםאד .ליטדעטש קע םײב ךיז ןעלעטש
 להיפעג םאד טקעװרעד טאה עגאל עדנעלע רעזנוא .ןעטכענ רעדײא ,לזמ
 .ןעדיא םנעטסײמ ,ליטדעטש ם׳נופ רעניואװנײא יד ײב תוגמחר ןופ
 ןוא טיורב טכארבעג ײז ןעבאה ,העש ןײק רעבירא טינ ךאנ זיא סע

 ־נאנופ ןײלא םע ײז ןעבאה ,ןעקאזאק יד ףיוא גידנעטכא טינ ןוא ,שײלפ
 רעד תעב זא ,טבײרש קעלפ רעבלעזרעד .(י״זנוא ןעשיװצ טלײטעגרעד
 טאהעג טאה ןוא ןעדיא ךם א טימ טגעקעב ךיז רע טאה טפאשנעעאפעג
 ־ראבקנאד טימ טנהאמרעד רע עכלעװ ןעגעװ ,דגײרפ־עטוג ײז ןעשיװצ
 עגנאל א טאה סאװ ,סאר ראטקאד רעגרעבמעטריװ רעד ךיוא .״ טײק
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 ־אטשעגנײא אד זיא יןוא װאםיראב ןיא רענעגנאפעג םלא טכארברעפ טײצ
 ,ןעגנוהיצעב עכילדנײרפ יד ןעגעװ טלהעצרעד ,זיוה שידיא א ןיא ןענ
 .םיתבה־ילעב עשידיא ענײז ןוא םהיא ןעשיװצ ןענאטשטנע ןענײז סאװ

 ־עג ײז טימ ןערהיפ ,ןעבעל רעײז טימ ןעריםערעטניא ךיז טגעלפ רע
 ־ערעטניארעפ םהיא טאה סרעדנוזעב .םיגהנמ ערעײז ןעגעװ ןעכערפש
 עט׳תיבה־לעב יד ןענאװ ןופ /׳הניארו הניאצ״ ןופ ךארפש יד טרים
 ןעשרעבײװ םעד ןיא ןענײז ,גגונײמ ןײז ךאנ ;ןענעײלראפ םהיא טגעלפ
 ןעטנעמעלע־דנורג עשטײד יד טרעדנעעגנוא טעמכ ןעבילברעפ שמוח

 .(״ךארפש רעשידיא רעד ןופ
 ןוא ענעגנאפעג יד ןופ ןעגנוהיצעב יד ןענײז רעבא גידנעטש טשינ
 ־אלטכער יד טאה ןעלאפ לעיפ ןיא .עכילדנײרפ עניוזא ןעװעג ןעדיא
 -ריװ עםיורג א טאהעג ללכב עגאל עשידיא יד ןוא ןעדיא יד ןופ טײקגיז
 רעד וצ ןעטלאהרעפ ךיז ןעגעלפ ענעגנאפעג יד יוזא יװ ,ףיורעד גנוק
 -ור יד זיא טרעדנוהרהאי ןעט־19 ביוהנא ןיא .גנורעקלעפעב רעשידיא
 ־יא וצ עגונב ,ןעםאלק ערעכעה ערהיא ןיא וליפא ,טפאשלעזעג עשים
 ־עטםניפ ם׳אנװארטעפ אטעװאזילעי ןופ קעװא טײװ טשינ ראג ךאנ ןעד
 ־כארעפ א ראפ סאװ טימ ,ןענהאמרעד וצ גונעג זיא םע .ןעטײצ ער
 ־באקעד״ יד ןופ רעטםדנעטײדעב רעד ןעדיא ןעגעװ טדער םע גנוט
 ןופ רענײא רעדא ,(״אדװארפ איאקסור״ ןײז ןיא) לעטםעפ ,״ןעטםיר
 ןאוױא טשריפ ,טײצ רענעי ןופ רעלעטשטפירש עשיסור עטםטעדליבעג יד

 דנאלסור־םורד רעביא עזײר ןײז ןופ גנובײרשעב רעד ןיא) יקוראגלאד
 יד ןעדיא וצ ןעטלאהרעפ ךיז ןעגעלפ יוזא ביוא .(1810 רהאי ןיא
 טכײל ךיז זיא ,ץנעגילעטניא רעשיםור רעטסכעה רעד ןופ רעהעטשראפ
 ןעטנעמעלע עטעדליבעג רעגינעװ יד ןופ גנוהיצעב יד ןעלעטשוצראפ
 ןופ ערעפסאמטא ןא ןיא טבעלעג ןעבאה ןעדיא יד .ןומה ם׳נופ ןוא
 תעב ,ךילדגעטשרעפטסבלעז .טײקגיזאלצוש ןוא גנוקירדעב ,גנוטכארעפ
 ־נעמיטנעם ןופ טײװ רהעז ללכב ןענײז ןעשנעמ ואװ ,טײצ־המחלמ רעד
 ־עג גנומהענעב עכילנהעװעג יד ךיז טאה ,טײקגיצרעהכײװ ןוא םזילאט
 -לאפ רעד״ .רעבראה ןוא רעפראש לעיפ ךאנ ןעזיװעגםיורא ןעדיא ןעג
 ־עװ ןעגנורעניארע ענײז ןיא ריציפא ןא טלהעצרעד — ,ןיגלוש קינװאק
 םקעז ןעסימשעגבא זדיװ ןיא טאה — ,1812 רהאי ןופ געירק םעד ןעג
 ידכ ,טגאזעג טאה רע יװ ,ךיז יוזא טאלג רונ ,דניז םוש ןהא — ןעדיא
 ,טרפ םעד ןיא זיא ןיגלוש .(י ״רםומ א ןעמהענבארא ךיז ןעלאז ערעדנא

 6) סע. ס. 7011 11008. "0111 18,111• 8118 11161116111 !•61)611״, 328-321

 (81.־נ?6161י8ן)111־£, 1832).

 ך) ״33ממס1<*1 9. 11 ״?^ססעמו* £.ן^מ81נמ
 1885 1\, 1<מ. ¥1, 66.
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 ןופ לעיפשײב םאד .רעגיצגײא רעד ןעװעג טינ טײװ ,ךיז טהעטשרעפ
 תעב .ןעטאדלאס עטושפ יד ףיוא טקריװעג אליממ טאה ןעריציפא יד
 ,ךעלטדעטש עשידיא יד ךרוד ןהעגכרוד ןעגעלפ ןעגנולײטבא־רעטילימ יד
 סקנפ םעד ןיא .ןהעטשוצםיוא טאהעג גונעג רעניואװנײא יד ןעבאה
 ,טנעכײצרעפ זיא (.בוג רענליװ) ןישטוצש ןיא אשידק הרבח רעד ןופ

 ־עג טעװעבארעגםיוא לאמ ײװצ 1812 רהאי ןיא זיא לעטדעטש םאד זא
 ־גארפ יד ךרוד — ךאנרעד ןוא ,ןעקאזאק יד ךרוד רעהירפא :ןעראװ
 .ךעלטדעטש עשידיא ערעדנא ךיוא טאהעג ןעבאה לזמ ןעבלעזמעד .ןעזיוצ
 ןעדיא ןעגעג גנולדנאהעב יד ךיז טגעלפ ,ךילדגעטשרעפטםבלעז
 רעד ןופ ריציפא ןא רענײא .ןעגיוא יד ןיא ענעגנאפעג יד ןעפראװ
 ,ענעגגאפעג עיטראפ א ןיא ןעגנאגעג זיא רעכלעװ ,ײמרא רעשיזיוצנארפ
 ־נאק ןעשיםור םעד ןופ רידנאמאק םעד ןעגעװ סעדנעגלאפ טלהעצרעד

 ןעװעג זיא לעכײר קינװאקלאפ רעד״ :טרהיפעג ײז טאה םאװ ,יאװ
 ןעמהענעב טפא ײז טימ ךיז טגעלפ ןוא ,דנײפ־ןעדיא רעטםערג רעד
 ןעפאכ טגעלפ רע יװ ,ןהעזעג ךיא באה לאמ לעיפ .גיד׳תונמחרבגוא
 ־אלש ךיז ןעלאז ײז סאד ,יוזא ײז ןעלקאש ןוא דרעב יד ײב ןעדיא יױוצ
 .םופ ן׳טימ ןעםיוטש ךאנ ײז רע טגעלפ ײברעד ;פעק יד טימ ןעג

 רע טגעלפ ,סיפע ףיוא ךיז ןעגאלק ןעמוק םהיא וצ ןעגעלפ ןעדיא ןעװ
 ן׳כרוד ןעפראװםיורא ךילגהעװעג ךאנרעד רעבא ,ןערעהסיוא וליפא ײז

 ־םירבח ענײז טימ םענײאניא טאה םאװ ,ריציפא רעדנא ןא .(•״ריהט
 ןיא טכארברעפ 1813 רהאי ןיא אחסאפ עכילטםירק יד ענעגנאפעג
 ךאז עװאקישט א״ :ךוב־גאט ןײז ןיא גנוקרעמעב אזא טכאמ ,קםנימ
 ןעבאה אחםאפ ןופ ךאװ רעצגאג רעד תעב םאװ ,ןעװעג זנוא ראפ זיא
 ןיא שטאכ ,ןהעזעג טינ דיא ןײא ןײק וליפא ןעסאג יד ףיוא אד רימ
 גערפ א םעד חכמ באה ךיא .לעיפ רהעז ןאהראפ ןעדיא זיא קםנימ
 ־וצ זא ,טגאזעג רענעי רימ טאה ,תיבה־לעב ןעשידיא ןײמ ײב ןאהטעג
 ,ןעזײװעב טינ דיא ןײק ךאװ רעד ןופ ךשמ ןיא ךיז ראט ןעםור יד בעיל
 ןעגנוקרעמעב עכלעזא .(־״ן׳תיממ םהיא לאז ןעמ ,טינ ליװ רע ביוא
 רעד ןופ רעמהענלײט ךם א ײב רימ ןעניפעג עגאל רעשידיא רעד ןעגעװ

 .ײמרא רעשיזיוצנארפ
 ןעבאה ענעגגאפעג יד םאװ ,ןעדיא ןעגעג ךיז ןעמהענעב ןפוא רעד
 ףיוא ןעבאה טזומעג ךילריטאנ טאה ,ןהעזעג טירט ןוא טירש ןעדעי ףיוא

 8) £1118 (161־ !־118818011611 £1,06£911£61180118; 1812 11.

 1813, וז011 61116111 1£6111£1. 89׳ס118. 0012161־״, 39 (1נ611)2;1£, 1837).

 9) "111 11118819110 1812. .4.118 06111 ׳1י£1£61)11011 068 י^111־1161111).

 031216^8 ¥011 ¥61111״, 65.
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 ןיא ,ןעםיװ ןעמ זומ ,ןהעטשרעפ וצ םע ידכ .גנוקריװ עםיורג א ײז
 יד .ןעװעג טלאמעד ןעגײז אפוג ענעגנאפעג יד עגאל א ראפ םאװ

 ןענײז ײז עכלעװ ,גנולדנאהעב רעד ןעגעװ ןעלהעצרעד ײז ןופ עטםײמ
 טפאכ םע ןעגעײל מײב סאװ ,ןעכאז עכילקערש עכלעזא ,ןענאטשעגםיוא
 ־רעד) ןעמ טגעלפ טפאשנעגגאפעג ןיא ײז ןעמהענ םײב .רעדיוש א ןא
 טעמכ ןאהטםיוא ײז (ןעקאזאק יד טנעכײצעגםיוא ןירעד ךיז ןעבאה טפיוה
 ײז טגעלפ ןעמ ;לעוױטש יד וליפא ,ץלא ײז ײב ןעמהענבא ,עטעקאנ
 ,ןעסע ןעבעג טכעלש ןוא גינעװ ,ןעגידײלעב טירש ןעדעי ףיוא ,ןעגאלש
 ענעגנאפעג בור׳ם ײב גנומיטש יד .היפ יד יװ ײז ןעלדנאהעב לאמטפא
 טגאנעג טאה גידנעטש טעמכ .עטצײרוצ ,עטרעטיברעפ א ןעװעג זיא
 טאה םע ;רעגגוה םעד ןעליטש םוצ םאװ ןעגירק ןעגעװ קנאדעג רעד
 ־ידײלעב יד ,ץראה ערעטיב םאד ןעצימע ףיוא ןעזאלסיוא טםולגעג ךיז
 ןענײז ףיורעד טנעמעלע רעגיסאפ רעגיצנײא רעד ןוא ...ןײפ ןוא ןעגנוג
 ־עב טגאקעג ןעמ טאה ײז .ןעדיא עזאלצוש ,עטקירדעג יד — ןעװעג
 טאה ײז ףיוא ,גראװנעסע ןעמהענבא טנאקעג ןעמ טאה ײז ײב ,ןעגידײל
 ײברעד זא ,ןעװעג ראלק זיא סע לײװ ,סעכ םעד ןעזאלסיוא טנאקעג ןעמ
 ־נא ןעגעװ טלעדנאהעג ךיז טלאװ םע ןעװ יװ ,יוזא טינ ןעמ טריקיזיר
 ןעבאה רימ ןעכלעװ ןופ ,ריציפא םענעגנאפעג ןעבלעזמעד ײב .ערעד
 זיא ,לעכײר קינװאקלאפ םעד ןופ קיטםירעטקאראכ יד טכארבעג ןעביוא
 רעד יװ .רעמערק ןעשידיא א טימ ךוםכם א םיפע סיורא עגבוד ןיא
 ,ףכית רעגעי טאה ,ן׳לעבײר טלהעצרעד םעד ןעגעװ רונ טאה ריציפא
 ןעבעג לאז רע ,ישטינדאראג םעד ןעבירשעגראפ גנושראפםיוא םוש ןהא
 ריציפא רעד םאװ ,טינ שודיח ןײק םורעד זיא׳ס .ץימש 300 ןעדיא םעד
 םיכםמ טינ ןעגעלפ רעמערק עשידיא יד ןעװ זא :רעטײװ טלהעצרעד
 ןעגעלפ ,טגעלעגראפ ײז ןעבאה עגעגנאפעג יד םאװ ,םיחקמ יד ףיוא ןײז
 רהיא ,ןעגאלש טינ ךיז טראט רהיא״ .״פעלק ןעמוקעב ראפרעד ײז
 זיא ךילנהעװעג רעבא ,ן׳הנעט ענעי ןעגעלפ — "!עגעגנאפעג טנײז
 ־עג ךיבעג טאה סאװ .(״י״שטאפ א — ןעװעג ףיורעד רעפטנע רעד
 וצ ןהעג ?רעמערק רעכילקילגנוא רעד ןעלאפ עכלעזא ןיא ןאהט טנאק
 רונ רעבא טלאװ םאד ?ךיז ןעגאלק ןעכײלג־ןײז וצ רעדא ן׳לעכײר
 ןעבאה רימ יװ ,לעכײר ;ןעגנוגידײלעב עײנ טימ ןעריקיזיר :טײטעב
 ןעדיא םעד ןעפראװםיורא — לאפ ןעטםעב ןיא ךאד טגעלפ ,ןהעזעג

 .ריהט ן׳כרוד
 ןעצונםיוא טײרב ענעגנאפעג יד עקאט ןעגעלפ ןעטלעז טשינ ןוא

 10) 4^11111611111^11 3,118 <161* 1*118818011811 06^311^61180113^ 610.״,
.37 ,35 
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 לעבעפדלעפ רענעגנאפעג א רענײא .ןעדיא יד ןופ טײקגיזאלצוש יד
 טפאכעגוצ םירבח ראפ א טימ טאח רע יװ ,טלהעצרעד (ןרעײב ןופ)
 ןאהטעגבא סע ןעבאה ײז סאװ גינעװ .רענהיה עכילטע ןעדיא א ײב
 ־נענעגעגעב ,רעטעפש ךאנ ײז ןעגעלפ ,ןעגיוא יד ןיא םהיא ראפ ,ןעפא
 ־רעד ןוא קזוח םהיא ןופ ןעכאמ גידנעטש ,סאג רעד ףיוא םהיא גיד
 טינ רעבא ןעמ טאה ןעדיא ײב .(״ רענהיה ענײז ןעגעװ םהיא ןענהאמ
 עכלעזא רעמערק עשידיא ןעבעג רעדא ,תופוע ןעמהענוצ ײרפ טגעמעג רונ
 ־עג טרעטשעגנוא ךױא טאה ןעמ ;טםולגעג ךיז טאה םע יװ ,םיחקמ
 רהעז .להיפעג ןעזעיגילער םנעדיא םעד טימ ךיז ןענעכער טשיג טגעמ
 עשידיא יד טימ םיכוםכס ןעמוקראפ ענעגנאפעג יד ײב ןעגעלפ טפא
 ענעי םאװ ראפרעד ,ןענאטשעגנײא ןענײז ײז עכלעװ ײב ,םיתבה־ילעב
 ,םעפעג ערעדנא ןוא פעט ,רעלעט ןײק ןעבעג טלאװעג טינ ײז ןעבאה
 זיא םיכוסכס עכלעזא ןיא ררוב רעד .ןעכאמ ףרט טינ ײז לאז ןעמ ידכ
 ןױש טגעלפ רע ןוא — ,יאװנאק ןופ ריציפא רעד ןעװעג ךילנהעװעג
 טבײרש — ,קםױרבאב ןיא״ .רעגײטש ןײז ףיוא הלאש יד ןענע׳קספ
 םעד טימ ןעטײרטש וצ טאהעג רעדיװ רימ ןעבאה — ,רענעגנאפעג א
 ןעבעג ןוא ןעכאק ןעזאל טלאװעג טינ זנוא טאה םאװ ,תיבה־לעב ןעשידיא
 ־לעװ ,יאװגאק ןופ ריציפא רעזנוא ןעפורעג ןעבאה רימ זיב ,םעפעג ןײז
 טנרעלעג עקיאגאנ רעד טימ פעלק ראפ א טימ םהיא טאה רעכ
 בראה ענעגנאפעג יד ןעגעלפ ןעלאפ ערעדגא ןיא ךיוא .(■2״גנוגדרא
 ךיז ןעבאה שטינפאלאכ ןיא .להיפעג עזעיגילער עשידיא םאד ןעגידײלעב
 אזא טביולרע ,ןעטלאהעגפױא ךיז ןעטראד ןעבאה םאװ ,עגעגנאפעג יד
 — ,ײז ןופ רעגײא טלהעצרעד — ,טקרעמעב ןעבאה רימ״ :םאפש ןימ
 טימ עלעטעצ א ריהט ןעבעג גנאגנײרא םײב טגנעה ןעדיא ןעדעי ײב זא
 רונ טמוק דיא א יװ .עלעזעלג א טימ טקעדעגוצ ,תױתוא עשיאערבעה
 ,טהעז ןעמ יװ) ײז טשוק ןוא רעגניפ יד טימ ןא םע רע טפאט ,ןײרא
 זא ,ןעגנורדעג רימ ןעבאה ןופרעד .(תוזוזמ ןעגעװ אד ךיז טלעדנאה
 ־נארפ עגינײא .ןעדיא ײב הטרעװ ןעסיורג א םיװעג ןעבאה ךעלעטעצ יד
 ןאד טשרע םע ןעבאה ןוא עלעטעצ אזא ןעמונעגםיורא ןעבאה ןעזיוצ
 טלעטשעג רעהירפא ײז טאה רע ןעװ ,ןעדיא םעד ןעבעגעגבא קירוצ
 ןעבאה ןעדיא יד ןוא ,טלאהרעדיװ לאמ עכילטע ןעמ טאה סאד .ןעפנארב
 יד זיא ךילדנע .םוטגילײה רעײז טפיוקעגסיוא ןעפנארב טימ גידנעטש
 ןוא ךעלעטעצ עלא ןעמונעגםיורא ןײלא ןעבאה ײז ןוא ,ןעסערעד השעמ

 11) "נ^ני&־^ןגע(!!^ 8ס1ב1ס^8^16 <168 6116מ13,1. 1ח61^¥61)618 *1.

 £61״, 42 (1*111־11זכ6ע2, 1842).

 ״) "!מ 11118813,11(1 1812״, 67—68.
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 יד ןופ סעכ םעד ןעלעטשוצראפ גנירג ךיז זיא׳ם .(״ ״ןעטלאהעב ײז
 ןהא ןעבײלב טזומעג טאה הליהק עצנאג א ןעװ ,ןעדיא רעשטינפאלאכ

 .תוזוזמ
 ןהעטשסיוא ןעגעלפ ןעדיא יד םאװ ,תושיגנ ןוא ןעגנוגידײלעב יד
 ןעכלעװ ,ןברוח םענײמעגלא ן׳טימ םענײאניא ,ענעגנאפעג לײט א ןופ
 ־דנײרפ סגנאפנא יד טרהיפעגרעביא ןעבאה ,טכארבעגטימ טאה המחלמ יד
 סע .ענעגנאפעג יד וצ גנורעקלעפעב רעשידיא רעד ןופ גגוהיצעב עכיל
 ־טפא םיורא ויז טזײװ סאװ ,ענעגנאפעג יד ןעגעג םאה א טהעטשטנע
 ,טלהעצרעד ,רעלפעפ ,רענעגנאפעג א רעגײא ,לשמל .בראה רהעז לאמ
 ־יא ןעגנאגעג ,רעגעסירעגבא ןוא רעגירעגנוה א ,קסנימ ןיא זיא רע יװ
 .בוטש ריעשידיא א וצ ןעגנאגעגוצ רע זיא לאמנײא .רעזײה יד רעב
 ,זיוצנארפ רעד ליװ םאװ״ :ןעװעג זיא עגארפ עטשרע ס׳נעדיא םעד״
 רע טאה — ,טיורב ליװ ךיא זא ,טגאזעג םהיא באה ךיא ״?בנג רעד
 טעװ ןעטראד ,עװקסאמ ןײק ןהעג בנג רעד לאז״ :טרעפטנעעג רימ
 םוצ ןהעג דנוה רעד לאז ,ןעריפערק בנג רעד לאז !טיורב ןעמוקעב רע
 ןעגעװ טלהעצרעד רעלפעפ רענעגײא רעד .(ג* ״!ןע׳נאעלאפאנ וצ ,בנג
 גידנעטש טאה ןוא ןעדיא טנײפ טסרעסיוא עבטב טאה רע סאד ,ןײלא ךיז
 ,טדאטש ןיא םש א טאהעג ןיוש טאה רע זא ,ןײז ןאק׳ם .םיכוסכס ײז טימ
 סלאפנעלא .םינפ־תלבק אזא טאהעג אד רע טאה עקאט ראפרעד זא ןוא
 ־עג יד םאה א רעםאװ ,טזײװעב ןוא שיטםירעטקאראכ עגעצס יד זיא
 ןאק ללכב .ןעדיא ײב ןעפורםיורא לאמ שרעדגא ןא ןעגעלפ ענעגגאפ
 ־עג ךיז טאה ענעגנאפעג יד וצ ןעדיא ןופ גנוהיצעב יד זא ,ןעגאז ןעמ
 טאהעג טינ ןעבאה ןעדיא יד ואװ :אפוג ענעגנאפעג יד ןא טדנעװ
 וצ ךיז ײז ןעגעלפ ,מימד־תכיפש ןוא ןעגגוגידײלעב ײז ןופ ןהעטשוצםיוא

 .טוג ןוא ךילדנײרפ ןעטלאהרעפ ענעגנאפעג יד

 13) 8ס111ס1*;8£1© <168 0116111^11^611 1י61^61}618 10861)]1

 80111*9,1:61״ (^1*111)61•^, 1835), 143.
 14) ]?. ״8ס1ג11<16ען111§ 111611161• 06^11261180118,11 111 111188-

 1811־(1 י^סמב נ8.]ב?6 1812 1)18 1813״ (י^סב־מב^, 1832), 48.
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 ןעטײהגעטלעז עשיפארגאילביב עשידיא עםיורג ראג יד ןופ ענײא
 ־גוא םעד ןעגעװ ,(1813) ״ןעזיוצנארפ רעד גוצקיר״ לעכיב םאד זיא
 .דנאלםור ןײק גוצדלעפ ם׳נעטשרע םעד ןאעלאפאנ ןופ ףום ןעכילקילג
 ןופ רענײק ןיא ןוא םואעזומ שיטירב ןיא טינ ךיז טניפעג ״גוצקיר״ רעד
 ײב טנעכײצרעפ טינ ךיוא זיא רע ;ןעקעטאילביב־טלעװ עסיורג יד
 ־ארגאילביב עשיםאלק ערעדנא יד ןיא ןוא ן׳רעדײנשנײטש ,ן׳בקעי־ןב
 זיולב טםואװעב ןעװעג זיא טײצ רעטצעל רעד זיב .ןעגאלאטאק עשיפ

 ־ביב ןײמ ןיא גאמרעפ ךיא סאװ ,לעכיב םעד ןופ ראלפמעזקע ןײא
 ןײא ךאנ ןענופעגסיוא ךיז טאה קירוצ רהאי עכילטע טימ .קעטאיל
 ־טפאשנעםיװ ןעשידיא ןופ קעטאילביב רעד וצ רעהעג רע ,ראלפמעזקע
 ךאנ לײװרעד ןענײז ןעראילפמעזקע רהעמ .ענליװ ןיא טוטיטםניא ןעכיל

 .טנאקעב טינ
 טלאה יז ,תױתוא־״שטײט עשרעבײװ״ טימ טקורדעג זיא רושארב יד

 :אזא זיא טאלב־רעש רעלופ רהיא ןוא ,ךעלטײז 25
 ןופ גנאג ןײרא רעד ןבירשב טרעװ אד ,ןזיוצנארפ רעד קוצקיר״
 רד נוא :(אװקםמ) רביא זיב ךאנ לײמ ןײנ דנאלםור ןיא ןזיוצנארפ איד
 ןופ טצעזיג רביא) :אגװאק זיב טראד ןופ גנאג םיורא רכילקילגמוא
 תנש .א״עי אנליװ ק״ק הפ עײמדקאד רוזנעצה ןױשרב (שילופ ןושל

 .״ק״פל ג״עקמ
 ־נעמאזוצ ןיא לעכיב םעד ןופ גנאגםיורא םעד טגנײרב רעפיש .י .רד
 טאה ליכשמ רענליװ א רענײא םאװ ,טקאפ ןעטסואװעב םעד טימ גנאה
 .ענליװ ןיא גגוטײצ עשידיא א ןעדגירג וצ טריבורפ 1813 רהאי ןיא ךיז
 ־רעד רע טאה ,רעפיש טקרעמעב ,ןעגנולעג טינ םהיא זיא סאד יװ יוזא

 .(> ״ןזיוצנארפ רעד גוצקיר״ םעד ןעבעגעגםיורא לײװ
 רעשידיא רעד ןופ װיטקא ןיא ״גוצקיר״ םעד ןײרא טמהענ ןעזײר .ז
 ־עטקאראכ ץנאג זיא״ לעכיב םאד זא ,טניפעג רע ;רוטארעטיל־הלכשה
 ,ןעוױטאמראפניא ךילטלעװ ןײר םעד—טלאהניא סעד דצמ יאס שיטסיר
 ערהיא ןיא רוטארעטיל־הלכשה רעד ןופ קהבומ ןמים א ךאד זיא םאד םאװ

 ךיוא טכײרשרעטנוא רע .״ךארפש רעד דצמ יאם ,ןעביוהנא עוױטימירפ
 ־םיורא אד טאה סע םאװ /׳ןעשינעהעשעג ףיוא ןעריגאער עלענש״ סאד
 ךאג טאה ןאעלאפאנ רעדײא״ :רוטארעטיל־הלכשה עשידיא יד ןעזיװעג

 ג) "2^(121 ?01806 ס&עס^סמסנ", 11, 93.

207 



 גרובזגיג לואונ 208

 קוצקיר
 רעד

 ן ז י ו צ נ א ר פ
 מיי 1יס ןײמ רעד ןנירטב םרפוו וצד

 ינימ ג*נ ךמנ ן״נ ד;ס1סח ןימ ןןף5כמר5
 4נמנ פיחמ רכי]ק5ניוומ רד נומ :(מווקםמ)

 .* ןמו/ולןל ויב סרמד ןו5

 (יעילופ ןושל ןופ טצעןינ רביא )

 עײסרקאד רומעצה ןױשרכ

 אעי אנליװ ק״ק הפ

 קפל געקת תגש

 .(םיורג רעלעניגירא רעד זיא) ״זזיוצנארם רעד קו־צקיר״ זופ ?עטעלב־רעש
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 מ
 ישסרע יד ןו&ויג ויײ אנ$יי * בדדאמ דנםרנ ןי6
 ר6ו ןו6 ןיחמי4 $י3ינ זיא טאײ אאקטולמ ןוצ סחסמ
 ן^וציג ן>יו3גאי6 ♦ר ךד ןנמה אנ5־וו ןו6 ג גגאיסיא
 דנייא ן״ו רניוום 4ימאמ5 נאי 1לי6 קמןע פגוושק ויומ
 ן״ו עייע3י©יא יגירנ״מ יד > ןסמעג קמד רניול
 ןרזל5 ר5 ויס טסע־ו ©ד נוא • מנ5יוו י6 ןניזכ4ס5״ס
 יר ןו5 ננמג קיד •5 קעד •יב : ענאמק ד5 ןיחוויו
 ןגירק4 ןיסור יד ןנוצה • ןפ״5 יייד יר |ימ |1יו5נ0ר§
 ןיוצ ״ו ןסימ5 סאוו • ינגנס6י4 דגיווס סידנוה יוו רע*
 ן״ג ןופ ןרע3 נומ * ןי3זמענסי 4י56ו8 ן*5א יולו

 : ןיסחהרמה סרדיוה
 ןבאהמ-ו יוו חול ןיקמומק יד יי:ןגויי ינזוויק מ9
 ספװ סע ד35קי קויק • סגמיג רעהס ויב ״• *
 ן5פו יר נימ • 5ס״וו רד ונ ןמוק ונ ן*יו5נ0ד5 יר |ו8
 פיוול ווול ןופ ןנ׳יו ייו ןמד ״ ןנע5 4נוי3 סיג ךיומ
 ן5פי ** טויוו פסכ3עו 4נימור פא רד יוי י םעדוימ^
 גויס י$מ ךויד סהעו ןמ * ןם״ס ייו פעמ ןיויוי פא ךיו׳
 וייש ווי ןברויר ר6 ווזל ןיי:ײ* מד ״ פנגנויגיג יד ייב
 ר3אנ יעסנרזיסס חזי ס״3 3וי>ו יסזגןייא םסס דג״וי ר&נ

 : ךאנ יד
 ןו5 גניופנ רסנואט4*ררס5אה יד ךיו סקירנם ^

 ד5 •גייו ןרזיויג קיוק״ ןנייו אוו י ןז> 5ססוי>
 דר ןו6 גנויצ ןול קעד ״ב סולה רע סויוו ״ גניכפרנ©
 דמג * דנמ!פור סינ רבמ : סגויוי4 מווי*5> הי<ח5ו5
 עפאדויוע ז״נויג דצ3סו •קי5ג קוא ײ מנגעגיב םאד קיא
 ו3 ױא קי5ג ן״* נומ קסן״ו : טרעקקײי ם-׳ה״יפ יר
 רםיק ןו§ ם״4ריס5ערג יסוג יד ןוי ןרסויג |יגא3ס

^^71X0* • ןס3ודי4 ןסיר3עה רע5א סיא ר53עא 
 ןי3א5י4 ױא 5יח ן״ו ןא'(אפאג ןאנעו ; סרעוויג סאה
 סמו< רע״:ןעד > (סססה)ן3*5קערם ןער ןו5 3ארפס ןוו

 : ןדאויג $ו6 ד5 |וס ויא ם״קו<וד5 קוא ןו0

 .(םיורג רע5עניגירא רעד זיא) ״זזיוצנארפ רעד קוצקיר״ זופ קעטײז עטצע?
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 טאהעג ןיוש אזלא רימ ןעבאה ,דנאלסור ןופ ןעצינערג יד ןעזאלרעפ
 .(־ ״עבאגםיוא רעשידיא א ןיא גוצקירוצ ןײז ןעגעוו טכירעב םעיונעג א

 רעד :גנושיוטטנע ןא ןעפאשרעפ ןע׳נעזײר .ז ,רעדײל ,זומ ךיא
 ;טינ תוכײש ןײק רוטארעטיל־הלכשה רעשידיא רעד וצ טאה ״גוצקיר״
 ־עג־רוטארעטיל רעשידיא רעד ןופ טקנופדגאטש ןופ זיא גגונײשרע ןײז
 ןופ ןעמונעג ךיז טאה םאװ ,טקאפ רעגילעפוצ א ךילטנעגײא עטכיש
 ־הלכשה טימ ןאהט וצ טאהעג טשינ ןעבאה עכלעװ ,ןעדגעטשמוא עגיטײז
 עיראטםיה עטנאסערעטניא ןא ללכב טאה רושארב יד .ןעגנובערטש
 .עפארײא ץנאג ןיא לעמוט לעיפ ןעפורעגםיורא טײצ רהיא ןיא טאה יז ןוא
 רעשטײד רעד טאה עװקםאמ ןופ ןעטערטבא ם׳ןאעלאפאנ ךאנ דלאב
 ״ס@ז 11110^2112 :רושארב א טםאפרעפ נגמ״ג* ד. לופפ .ע ריציפא

 טאה עפארײא סאװ ,העידי עטשרע יד ןעװעג זיא םאד . <161•
 ־עג דנאלסור ןיא טאה עכלעװ ,הלפמ רעכעלקערש רעד ןעגעװ ןעמוקעב
 ןעטכירעב עלעיציפא יד ןיא .1812 רהאי ףום ןיא ןע׳נאעלאפאנ ןעפארט
 ־אמעטםיס תמא םעד ןעמ טאה גנוטײל־רעטילימ רעשיזיוצגארפ רעד ןופ
 רעד ,יורפ ןײז וצ ףירב עמיטניא יד ןיא וליפא ןוא .ןעטלאהעב שיט
 טהעג ץלא זא ,ןעבירשעג רדםכ ןאעלאפאנ טאה ,עזיאול איראמ ןירעזײק
 ןעגיוא יד עפארײא ןענעפע טלאזעג טאה רושארב ס׳לופפ .גנונדרא ןיא
 .ןעמוקעב טאה ןאעלאפאנ םאװ ,פאלק ןערעטיב םעד ןעקעדפיוא ןוא
 ־ינאגרא עמײהעג א ןעראװעג ןעפאשעג ךײלג זיא ,םיוא טזײװ םע יװ
 ןעגעװ רעטײרב סאװ — קעװצ םעד טלעטשעג ךיז טאה עכלעװ ,עיצאז
 ןוא גנונײמ עכילטפאשלעזעג עשיאעפארײא יד ןערימראפניא וצ םעד
 .ןעבאגסיוא ענעדישרעפ ןיא לעכיב ם׳לופפ ןעטײרפשרעפ רהעמ סאװ
 ־ארײא עלא ןיא 1813 רהאי ןיא ןעראװעג טקורדעגבא זיא רושארב יד
 ־עג טרהיפעג זיא טײברא יד שיגרענע יװ .ןעכארפש־טפיוה עשיאעפ
 קעטאילביב־הכולמ רעגרוברעטעפ יד םאװ ,םעד ןופ ןהעז וצ זיא ,ןעראװ
 ,רושארב ס׳לופפ ןופ ןעבאגםיוא ענעדישרעפ 23 ץיזעב רהיא ןיא טאה
 ־אירעטאמ ןוא ןעכאז־קורד ןופ גנולמאז עטםואװעב ס׳װעיעדאלאק .א ןוא

 (.בוג רעקםנימ ,װאםיראב־ײנ ןיא) 1812 רהאי ןופ געירק םעד ןעגעװ ןעל
 ־ײז ךילנײשרהאװ .לעכיב ןעבלעזמעד ןופ ןעבאגסיוא 36 טגאמרעפ טאה
 ןעבילבעג טינ זיא סע עכלעװ ןופ ,ןעבאגםיוא ערעדנא ךאנ ןעװעג ןענ

 .ראילפמעזקע ןײא ןײק
 ,טעדנואװרעפ קראטש ןעװעג ,תמא ,זיא ״בײל רענאקיםראק״ רעד
 ,טכאמ רעד ײב ןעװעג לײװרעד ךאנ זיא רע ,ןעפראװעגמוא טינ רעבא
 ־עג ךאנ םהיא ןעגעג עיצאטיגא עוױטאמראפניא יד טאה רעבירעד ןוא

 .204—203 ׳ז ,3 ׳מונ ,1 דנאב ,״רעטעלב-אוױי״ (2
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 ךאנ זיא ןורכז ןיא ןעמעלא ײב .גיטכיזראפ רהעז ןערעװ טרהיפעג טזומ
 ןעםישרעד ןעםײהעג 1806 רהאי ןיא טאה ןאעלאפאנ יװ ,שירפ ןעװעג
 םײהעג טאה רענעי םאװ ראפרעד ,םלאפ רעלדנעהכוב ןעשטײד םעד
 ןעשיזיוצנארפ םעד ןעגעג ןעגנוגידלושעב עפראש טימ ךוב א טײרפשרעפ
 יד טיהעגבא ןעבאה רושארב ם׳לופפ ןופ רעבעגםיורא יד .רעזײק
 עגיטכיר יד ןעזיװעגנא טינ ןעבאה ײז ;טײקגיטכיזראפ עטסגנערטש
 ןעלעטש ןעגעלפ ײז ןוא ,ןעראװעג טקורדעג זיא לעכיב סאד ואװ ,רעטרע
 ,םלאהקאטש ,קסנעלאמם .ב .צ) טדעטש ענעדישרעפ ןופ ןעמענ עשלאפ
 ןעזײװנא רעדא ,טרא־קורד םעד ןענעכײצעב טינ ראג ,(טםעירט ,ענליװ

 /׳דנאלשטײד״ :םתם
 ןענײז סאװ ,לעכיב ם׳לופפ ןופ ןעראילפמעזקע עשידיא ײװצ יד
 ־סיורא טאה עיצאזינאגרא עמײהעג יד זא ,ןעזײװעב ,טציא זיב ןעגנאגרעד
 ,ןירעד ןעלפײװצ רעבא ןאק ןעמ .שידיא ףיוא ךיוא רושארב ןײז ןעבעגעג
 םע .ענליװ ןיא עקאט ןעראװעג טקורדעג ןוא טצעזרעביא זיא יז יצ
 ןעראװעג ןעזיװעגנא טרא־קורד רעד זיא אד ךיוא זא ,ךילגעמ רהעז זיא
 טימ באה ךיא ןעװ .ןערופש יד ןעשיװרעפ וצ ידכ ,גיטביר טינ ענשימוא
 ־עב םעד ןעזיװעב ״גוצקיר״ ןופ ראילפמעזקע ןײמ קירוצ גיצנאװצ רהאי א
 רענעי זא ,טגאזעג רימ רע טאה ,רעניװ לאומש ףארגאילביב ןעטסואװ
 ןהעזרעד טאה רע :בוט־םױ רעםיורג א ןעװעג םהיא ראפ זיא גאט
 טיול .טרעהעג טינ ךאנ לאמגײק טאה רע ןעכלעװ ןופ ,ךוב שידיא א
 ןופ עיפאק עשיפארגאטאפ א טלעטשעב םהיא ראפ ךיא באה ,השקב ןײז
 זיא ףארגאילביב רעםיורג רענעבראטשרעפ רעד .לעכיב ןעצנאג םעד
 ךיא םאװ ,רושארב ס׳לופפ ןופ עטכישעג רעד טימ טנאקעב ןעװעג טינ
 ״גוצקיר״ ן׳פיוא קילב ןעטשרע םײב רעבא .ןעבעגעגרעביא אד באה
 תױתוא יד גילדעװ זא ,גנונײמ ןײז טגאזעגםיורא ךײלג רימ רע טאה
 ךארפש יד ךיוא זא ,טכוד רימ .ענליװ ןיא טשינ טקורדעג לעכיב םאד זיא
 םעד ןופ הרעשה יד ןעגיטעטשעב ״גוצקיר״ ןופ ליטם רעצנאג רעד ןוא

 .ףארגאילביב ןעטמהירעב
 ביוהנא םוצ טינ תוכײש ןײק וליפא טאה ״גוצקיר״ רעד ביוא רונ
 טנאםערעטניא רהעז רעבא רע זיא ,רוטארעטיל־הלכשה רעשידיא רעד ןופ
 ־עג יד ואװ ,רעקלעפ יד ןעשיװצ :טכיזניה רעשיראטסיה ,רעדנא ןא ןיא
 ־עג ״גוצקיר״ םעד ךרוד טאה עיצאזינאגרא עשינאעלאפאנ־יטנא עמײה
 ךיוא ןעםעגרעפ טינ יז טאה ,עדנאגאפארפ עוױטאמראפניא רהיא טרהיפ
 ־יא רעד ףיוא ךיוא ןעקריװ וצ גיטיונ ראפ ןענופעג טאה יז .ןעדיא ןא
 ךאנ ךיז ראפ אד אזלא ןעבאה רימ .גגונײמ רעכילטפאשלעזעג רעשיד
 ןעדיא עשיםײר־שיװטיל יד סאװ ,עלאר רעדנעטײדעב רעד ןופ זײװעב א
 .המחלמ רעשיזיוצנארפ־שיםור רעד ןופ טײצ רעד ןיא טלעיפשעג ןעבאה





 רעגײטש־סנעבעל ןעגיטײצראפ ןופ





 טסאפ עשידיא עגילאמא יד
 ־ױו ,טײקבילטקניפנוא סנעצימע ןעגעװ ןעדיא ײב טדער ןעמ ןעװ
 זיא׳ם /׳טשטאפ רעשידיא״ רעד חכמ ךילנהעװעג ךיז ןעמ טלעצ
 ־יא יד יװ ,םעד ןעגעװ ןעטאדקענא ןוא ךעלטרעװכײלג לעיפ ןאהראפ
 ־רעפ ןיא ןעלאפנײרא ,ןעגיטעפשרעפ גידנעטש טגעלפ טסאפ עשיד
 רחוס א רענײא זא ,לעיפשײב םוצ ,טלהעצרעד ןעמ .ן׳תועט ענעדיש
 רע ,הלגע־לעב םעד — ״רעטשטאפ״ םעד טימ טדערעגפא לאמא טאה
 ןעגיטיונ א ןעמהענוצטימ ידכ ,גאטנאמ־גאטנוז םהיא וצ ןהעגנײרא לאז

 גאטטכא־רעביא טשרע ןעמוקעג ףירב םעד ךאנ רעבא זיא רענעי ,ףירב
 רעד טאה ,טדערעגסיוא ראפרעד םהיא טאה רחוס רעד זא ןוא .גאטנאמ
 — טגאזעג טאה רהיא״ :ןהעטשרעפ וצ ןעבעגעג ראלק םהיא הלגע־לעב
 ־עג ךיא באה .ךאװטימ־גאטסגיד טנײמעג רהיא טאה .גאטנאמ־גאטנוז
 ,תבש ברע יװ טעמכ רעבא זיא סאד .גאטשרענאד ןהעגנײרא טפראד
 רעד זיא ,גנולהעצרע רעדנא ןא ןיא .״טנײה ןעמוקעג ךיא ןיב רעבירעד
 ־רעט ןעטדערעגבא םעד ךאנ רעטעפש געט טכא עצנאג טימ הלגע־לעב
 ,רעטעװאהרעפ ןוא רעטעײמשרעפ א ,ףירב םעד ךאנ ןעלאפעגנײרא ןימ
 ,ךיז גידנעביוהפיוא .ןעלאפעגרעדינא ןוא לעװש םײב ךיז טעפעשטרעפ

 ׳׳,..!שינעלײא ןופ טמוק סאד טא״ :ןאהטעג גאז א רע טאה
 ,תױשעמ ןוא ןעציװ עכלעזא ךאנ אד זיא עמעט רעבלעזרעד ףיוא
 סאװ ,״טסאפ עשידיא״ יד זא ,ןעמוקםיוא ןאק ,ײז וצ ךיז גידגערעהוצ
 עקאט ךיז טאה ,דנאלםור ןיא טריטסיזקע ןערהאי עגילאמא ןיא טאה
 ־ײמ אזא .טײקכילטקניפנוא רעםיורג רהיא טימ טנעכײצעגםיוא קראטש
 רעד טימ טמיטשעג טינ ,שלאפ ןעװעג רעבא טלאװ רהיא ןעגעװ גנונ
 ־עג טםאפ עשידיא עגיטײצרעפ יד טאה ן׳תמא רעד ןיא .טײקכילקריװ
 ןוא ,טםאפ־סגנוריגער עגיטלאמעד יד רעדײא ,רעיונעג ,רעכיג טײברא
 לעיפ ןענעידעב רעניואװגײא יד ןופ ןעםערעטניא יד טפא ץנאג טגעלפ יז

 .הבולמ רעד ןופ ןעטלאטשנא־טםאפ יד רעדײא ,רעםעב
 ןענאק לאז טײברא רהיא ןוא טסאפ רעד ןופ עיצאזינאגרא יד ידכ
 ןוא ,גנורעקלעפעב רעד ןופ ןעשינפרעדעב יד ןעגידעירפעב גירעהעג
 הײר עצנאג א גיטיונ ןענײז ,ןעזײרק עכילטפעשעג יד ןופ סרעדנוזעב
 עמאם ,עגינײא ףיוא זיולב ןעזײװנא אד ןעלעװ רימ .ןעגנוגנידעב עסיװעג
 ־טםאפ להאצ עדנעגינעג א ןעגאמרעפ זומ דנאל סאד (1 :עטסגיטכיװ
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 ןעבאה לאז ,ןעבעל טיג לאז רע ואװ ,רערעדעי םאד יוזא ,ןעטלאטשנא
 ־טםאפ רעד (2 ;ףירב ןעמוקעב ןוא ןעקישוצבא גנירג טײקכילגעמ יד
 םאד ללכב יװ ,םהיא ןעלהאצעב םאד ןוא ,רעגיליב א ןײז זומ ףיראט
 עגירעביא טימ ןעדנוברעפ ןײז טינ ףראד ,ףירב ןעמוקעב ןוא ןעקישבא
 .,רערעדעי (3 ;טײצ ןופ טםולרעפ ןוא ןעטײקגיריװש ,ןעטעטילאמראפ
 ־וצ טעװ ףירב רעד זא ,טנעראװעב ןײז ףראד ,ףירב א בא טקיש סאװ
 טעװ רע רעדײא זא ןוא רעכיג טםכילגעמ ,ךילטקניפ ןערעװ טלעטשעג
 רענײק םהיא טעװ ,טמיטשעב זיא רע ןעמעװ ראפ ,םעד וצ ןעמוקנא

 .ןענעײלכרוד טינ
 ־ראנ רעד ךיז טדנעװ םע עכלעװ ןא ,ןעגנוגנידעב־טפױה יד טא
 יד .טלהעפעג לאמ עלא דנאלםור ןיא ןעבאה ,רהעקרעפ־טסאפ רעלאמ
 ןיא .ןײלק רהעז ןעװעג גידנעטש אד זיא ןעטלאטשנא־טםאפ להאצ
 רונ טאהעג דנאלסור ץנאג טאה ,לשמל ,טרעדנוהרהאי ןעט־19 ןופ ףום
 ־שטײד ,20,400 טגאמרעפ טאה דנאלגנע גדעשב ,םעםיפא־טםאפ 4,781
 ןעמ ףראד ײברעד .71,260—ןעטאטש עטגינײארעפ יד ,33,220—דנאל
 טימ ךײלגרעפ ןיא ,חטש ןעגידלאװעג ס׳דנאלםור טכארטעב ןיא ןעמהעג
 םוצ ףראד ןעשיסוד ןײא ןופ טײקטײװ עםיורג יד ןוא ,רעדנעל ערעדנא
 ,עינרעבוג רעלארטנעצ אזא ןיא וליפא זיא 1897 רהאי ןיא .ןערעדנא
 116 ףיוא םיפא־טםאפ ןײא ןעמוקעגםיוא ךילטינשכרוד ,רעװקםאמ יד יװ
 ־עג ןענײז .בוג רערעװט ,עװקסאמ וצ רעטנעהאנ רעד ןיא ןוא ,רעפרעד
 ףיוא .רעפרעד 276 עצנאג ףיוא סיפא־טסאפ ןײא טימ ןעדנעגעג ןעװ
 ־טםאפ 6 טאהעג דנאלגגע ןאד טאה רעניואװנײא דנעזיוט ןהעצ עדעי

 ,11—ץײװש ,10—ןעטאטש עטגינײארעפ יד ,6—דנאלשטײד ,סעםיפא
 יד ףיוא טלאטשנא־טםאפ רעצנאג א ןופ לעטנהעצ 7 רונ—דגאלםור ןוא
 ־רעפ עכלעזא דנאלםור ןיא ןעװעג ןענײז םע .רעגיואװנײא להאצ עבלעז
 רונ ןערעװ טלעטשעגוצ טגעלפ טםאפ יד ןיהואװ ,ןעטקנופ ענעפראװ

 ־עװ טכירכאנ יד זא ,טקאפ רעטםואװעב א זיא׳ם .רהאי ןיא לאמנײא
 עגינײא ןיא זיא ןעטירד םעד רעדנאםקעלא רעזײק ם׳נופ טיוט םעד ןעג

 .םורא רהאי א ןיא טשרע ןעמוקעגגא רעטרע עטײװ
 זיא ,ןעטלאטשגא־טםאפ להאצ רעדנעגינעגנוא טסרעםיוא רעד ץוחא
 סאװ ,דנאטשמוא רעדנא ןא ןעװעג טײצ עגנאל א רהעז דנאלםור ןיא
 עטריזיליוױצ עלא ןיא .גנודניברעפ־טםאפ יד טרעטשעג קראטש טאה
 יד זא ,ןענאטשרעפ קירוצ ןערהאי לעיפ טימ ןיוש ןעמ טאה רעדנעל
 רעד זא ,טסאפ רעד וצ ןעגעלרעד ן׳ראפ ןעקערש טינ ךיז ףראד הכולמ
 גיטכיװ טםבעה זיא רהעקרעפ־טסאפ רעגיליב ןוא רעטנעדראעגנײא טוג
 ־ער עשיסור יד .ןעבעל ןעכילטפעשעג םעד ןופ גנולקיװטנע רעד ראפ
 .קוק םעד ןא ןעטלאהעג טםעפ גנאל רהעז ךיז טאה ,טרהעקרעפ ,גגוריג
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 רהיא וצ טינ ראט ןעמ רונ טינ ;הסנכה ןעגגײרב ףראד טםאפ יד זא
 ־ירעד .טפנוקנײא רהעמ סאװ ןעבאה רהיא ןופ זומ ןעמ רונ ,ןעגעלרעד
 רהעז ןעװעג גנאל טײצ א ףירב ןעקישדעביא ראפ ףיראט רעד זיא רעב
 ףירב רעד ןיהואװ ,טײקטײװ רעד ןא טדנעװעג ךיז טאה םע .רערעײט א
 ־טםאפ ענעדישרעפ 700 זיב טאהעג לאמא טאה דנאלםור .ןעגנאגעג זיא
 ־נירגרעפ עםיװעג א טכאמעג ןעמ טאה 1839 רהאי ןיא רונ .ןעפיראט
 ,סעינרעבוג להאצ רעד טיול ,ןעפיראט 52 זיולב טרהיפעגנײא ןוא גנורעג
 רהיא טאהעג טאה עינרעבוג עדעי .טגאמרעפ ןאד טאה דנאלםור םאװ
 עינרעבוג רעדנא ןא ןיא ףירב א ןעקישרעביא ן׳ראפ ןוא ,ףיראט םענעגײא
 ־עגכרוד זיא ףירב רעד ביוא ;טלהאצעג רעדנא ןא טנעכערעג ןעמ טאה
 ןוא .זײרפ רעדנא ןא ןעמהעג ןעמ טגעלפ ,םעינרעבוג עכילטע ןעגנאג
 ־יװ חקמ רעד זיא ,דנאלסיוא ןײק טריסערדא ןעװעג זיא ףירב רעד ביוא
 ־עג זיולב טינ רעבא זיא ףיראט־טםאפ רעד .רערעדנא ןא ןעװעג רעד
 ־רעפ ןעװעג זיא םהיא ןעלהאצעב םאד ךיוא רונ ,רערעײט א רהעז ןעװ
 ןיא ןענײז םעקראמ־טםאפ עכילטײהנײא .ןעטײקגיריװש טימ ןעדנוב
 ןײק .רעטעפש טײצ לעיפ טימ טשרע ןעראװעג טרהיפעגנײא דנאלסור
 טלאװעג טאה רענײא ןעװ .ןעװעג טינ ךיוא לאמא זיא םנעטסאק־טםאפ
 רעד .םיפא־טסאפ ןיא ןעגנײרב טזומעג םהיא רע טאה ,ףירב א ןעקישבא
 ןעמ לעיפיװ ,ןעמיטשעב ןוא ףירב םעד ןעגיואװבא אד טגעלפ רעטמאעב
 עשיסור יד .גאװ ןוא טײקטײװ רעד טיול ,ןעלהאצעב םהיא ראפ ףראד
 ־אפ ןעטראס עגיגאװ רהעז ,עבארג רונ טײבראעג ןאד ןעבאה ןעקירבאפ
 ןיא ןעביוהעגנא ןעמ טאה ״ריפאפ־טסאפ״ ענעפורעג יוזא ,עניד) ריפ
 טרעכעהעג ךאנ טאה סאד ןוא ,(רעטעפש לעיפ ןעריצירבאפ דנאלסור
 ןעקישבא .סיורג רהעז ןעװעג ךיוא יוזא ןענײז סאװ ,תואצוה־טםאפ יד

 רונ ןעװעג ןענײז ףיורעד — גאט ןעדעי טנאקעג טינ ןעמ טאה ףירב
 .ףירב ןעמוקעב ן׳טימ ןעװעג זיא ענעגײא םאד ןוא ,געט עטמיטשעב

 ,להאצ ןיא גיצניװ רהעז ןעװעג ןענײז ןעטלאטשנא־טםאפ יד לײװ
 וליפא ןוא ןעדנעגעג עשיפראד ןופ ףירב א ןעקישוצבא ףיוא ןעמ טאה
 ןיא עזײר עטײװ א ןעכאמ טזומעג לאמ םעדעי ךעלטדעטש ענײלק ןופ
 ־רעפ טינ ןיהא לאז ןעמ ,ןעריקראמםיוא ײברעד ןוא טדאטש ערעםערג א
 טדאטש ןיא ןעציז טפראדעג ןעמ טאה טינא ,״גאט־טםאפ״ םעד ןעגיטעפש
 ־ימע ןעװ ןוא .ףירב ןעמהעננא רעדיװ טעװ טםאפ יד זיב ,ןעטראװ ןוא
 ןעבעגעגבא ,טסולרעפ־טײצ ןוא הימ לעיפ ךאנ לאמטפא ,ןיוש טאה רעצ
 ־עג רעגינעװ רהעמ שטאכ טנאקעג טינ רע טאה ,טםאפ רעד וצ ףירב ןײז
 ןעמאנ םנעמעװ ףיוא ,םענעי וצ ןעמוקנא טעװ רע ןעװ ,ןענעכערעב יונ
 ןעמ זיב ,ןרעגלאװ טײצ א ךיז ןעגעלפ ףירב .טריסערדא ןעװעג זיא רע
 ןהא ךאז רהיא ןאהטעג ללכב טאה טםאפ יד ןוא ,טקישעגבא ײז טאה
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 רהעז ןעװעג ןעגײז דנאלםור ןיא ןעגעװ יד .עקנילאװאפ ,שינעלײא
 עשראװ ןוא גרוברעטעפ ןעשיװצ ,לעיפשײב םוצ ,יעסאש םעד) טכעלש
 זיא םאד ןוא ,(1840 רהאי ןיא טשרע ןעיוב וצ ןעביוהעגנא ןעמ טאה
 רעסיוא .רהעקרעפ־טסאפ ןעגיםעמלעגער א ראפ רעטש רעםיורג א ןעװעג
 טינ.רענײק טאה ,ןעגיטעפשרעפ ךילקערש טגעלפ טםאפ יד סאװ ,םעד
 ־עװ וצ ,םעד וצ ןהעגרעד ללכב טעװ ףירב ןײז זא ,רעכיז ןייז טנאקעג

 ם׳לאגאג ןיא רעטסײמ־טסאפ רעגיטײצראפ רעד .טריסערדא זיא רע ןעמ
 ־וצכרוד טאהעג בעיל טאה רעכלעװ ,״ראזיװער״ עידעמאק רעטמהירעב
 ןײק ןעװעג טינ זיא ,טיורטרעפ םהיא טאה ןעמ סאװ ,ףירב יד ןעקוק
 טנעפעעג סעינאמערעצ םוש ןהא ןעבאה עטמאעב־טםאפ יד .םהאגםיוא
 רעד ןעװ ןוא ,ןעגיוא יד ןיא ןעפראװעג ײז ךיז ןעבאה םאװ ,ףירב ענעי
 םעד ײז ןעגעלפ ,טגאסערעטגיא ראפ ןעזיװעגסיורא ךיז טאה טלאהגיא

 ןעבעג ןוא ״האנה״ םהיא ןופ ןעבאה ןײלא ,ךיז ײב ןעזאלרעביא ףירב
 עשיסור עגיטלאמעד יד .עטנאקעב ןוא דנײרפ ערעײז ךיוא ןענעײל םהיא
 .ןעגנודגיברעפ־טסאפ יד טרידיװער טםנרע ץנאג טאה עירעמראדנאשז
 רעטירד״ רעד ןופ ןעטנעמוקאד־וױכרא יד טימ ךיז טנעקעב רהיא ןעװ
 טפא רהעז ןעגעלפ ןעטנעגא ערהיא זא ,ראלק רהיא טהעז /׳גנולײטבא
 ־רעפ ןעמוקעגסיוא ײז זיא׳ם סאװ ,ץלא ןעטלאהרעפ טםאפ רעד ףיוא
 יד ךרוד ןענײז ןעסעצארפ ןוא ןעגנושראפםיוא לעיפ זא ןוא ,גיטכעד
 עטפאכעגרעביא עכלעזא ןופ דנורג ן׳פיוא ןעראװעג טרהיפרעפ ןעראדנאשז

 .ףירב
 ,טריזירעטקאראכ ץרוק אד ןעבאה רימ עכלעװ ,ןעכאזרוא יד בעילוצ
 ־עגבא קראטש טײצ עגנאל א רהעז טסאפ־סגנוריגער עשיםור יד זיא
 ןעגידעירפעב טנאקעג טינ טאה יז .ןעגנורעדאפ־םנעבעל יד ןופ ןענאטש
 ןעביוהעגגא טאה םאװ ,רהעקרעפ־סלעדנאה םעד ןופ ןעשינעפרעדעב יד
 ןעריפש וצ ןעװעג סאד זיא םרעדנוזעב .ןעלקיװטנע ךיז ןוא ןעסקאװ וצ
 ןעםײרפ טימ ץיגערג רעד ײב רעטרע יד ןיא ןוא דנעגעג־ברעמ םעד ןיא
 רעצנאג רעד ואװ ,(.װ .זא ,א ןילאװ ,דנאלםור־סײװ ,עטיל) ךײרטםע ןוא
 סאװ ,טײל־סלעדנאה עשידיא יד .דנעה עשידיא ןיא ןעגעלעג זיא רחםמ
 ,דנאלסיוא טימ ךיוא ןעגנוהיצעב עכילטפעשעג טאהעג ןעבאה ײז ןופ לעיפ
 וצ ,רעגעגאטשעגבא רעגיטלאמעד רעד טימ ןײז אצױ טנאקעג טינ ןעבאה
 ןיא טגיטיונעג ךיז ןעבאה ײז .טסאפ־םגנוריגער רעטנעדראעגנײא גינעװ
 רעטנעהענ ןהעטש ,טגײװצרעפ רהעמ ןײז לאז םאװ ,טאראפא־טסאפ אזא
 םאד .רעגיליב ןוא רעכיג ןעטײברא לאז םאװ ןוא ,גנורעקלעפעב רעד וצ
 טײצ רעד ןיא ןעקרעמעב רימ עכלעװ ,ךאז רעגיבלעזרעד וצ טרהיפעג טאה
 ־אשעג טיג טאה הכולמ יד לײװ :עפארײא־ברעמ ןיא רעטלאלעטימ ןופ
 ־עג ןײלא ךיז ףיוא םע ןעבאה ,גנודניברעפ־טםאפ עגיסעמלעגער ןײק ןעפ
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 םרעדנוזעב םעד ןיא ןעװעג ןעגײז עכלעװ ,סעיצאזינאגרא ענעי ןעמונ
 .ןעטעטיזרעוױנוא יד ןוא ןעכעצ־רעקרעװדגאה יד — ,טריםערעטניארעפ
 א רהעז טלעיפשעג רעטלאלעטימ ןיא ןעכעצ יד ןעבאה ,טםואװעב יװ
 ־נאג םעד ןיא ןעבאה ײז — ,ןעבעל ןעשימאנאקע םעד ןיא עלאר עגיטכיװ
 ־עב וצ םוא ,תורוחס ײלרעלא ןופ גנוטײבראםיוא יד טרילוגער דנאל ןעצ
 ףיוא םיחקמ יד ןעמיטשעב ןעגעלפ ײז ;ץנערוקנאק עכילדעש יד ןעגיטײז
 ־ײמ יד ןעשיװצ ןעגנוהיצעב יד ןערילארטנאק ,ןעטקודארפ ענעדישרעפ
 ־רא רעײז ןערהיפ וצ גלאפרע טימ ידכ .לג .ד ןוא ,רעטײברא ןוא םרעטם
 ןיא ןהעטש וצ טײקכילגעמ יד ןעבאה טזומעג ,ךילריטאנ ,ײז ןעבאה ,טײב
 ערעדנא יד ןיא ןעכעצ יד טימ ןעגנודניברעפ עכילטפירש עגיםעמלעגער
 ־רעפ ןוא תועידי עגיטיונ עלא ןעמוקעב ןוא ןעקיש םנעטײצעב ,טדעטש

 .ןעגנונדרא
 ןעגראז טזומעג ןעבאה ןעטעטיזרעוױנוא עכילרעטלאלעטימ יד ךיוא
 להאצ רעםיװעג א ןיא ןעגעלפ םאװ ,ןעטנעדוטם ערעײז זא ,םעד ןעגעװ
 ןעלאז ,רעדנעל עדמערפ ןופ וליפא ןוא ןעדנעגעג עטסעטײװ ןופ ןעמוקנא
 רעבירעד .ןעדניזעגזיוה ןוא ןרעטלע ערעײז טימ ךיז ןעבײרשכרוד ןענאק
 ־נײא ןעטעטיזרעוױגוא ערעסערג יד יא ,ןעכעצ־רעקרעװדנאה יד יא ןעבאה

 .טםאפ ענעגײא רעײז טנעדראעג
 דנאלםור זיא טרעדנוהרהאי ןעט־19 ביוהנא ןוא ןעט־18 ןופ ףום ןיא
 םע .רעטלאלעטימ ןופ קעװא טײװ טינ ראג ךאג ןעטכיזגיה עגינײא ןיא
 ןעפאשעב ןעבאה ןעדיא עגיטראד יד םאװ ,טינ רעדנואװ ןײק ,אזלא ,זיא
 ןיא ךיז ןעבאה ,סאלק ןעשי׳רחוס םעד רעסיוא .טםאפ רעדנוזעב א ךיז ראפ
 םאװ ,טדעטש ענעדישרעפ ןופ ןעטלאטשנא עש׳להק יד טגיטיונעג םעד
 ־עג טפא ןעבאה ןוא ןעםערעטניא עכילטפאשנײמעג לעיפ טאהעג ןעבאה
 עכלעװ וצ ,םינבר ערעסערג יד ךיוא ;ןעבײרשפיונוצ ךיז ןעשיװצ טזומ
 ־נוזעב .תובושת־תולאש בעילוצ ןעדנעװ םוטעמוא ןופ ךיז טגעלפ ןעמ
 רערעכיז ןוא רעכיג א ןופ טײקכילגעמ רעד ןיא טריסערעטניארעפ סרעד
 ־יא ןופ ןעטאטופעד״ ענעפורעג־יוזא יד ןעװעג ןעגײז גנודניברעפ־טסאפ
 ןעטשרע םעד רעדנאםקעלא ןופ טײצ רעד ןיא ןענײז סאװ ,״קלאפ ןעשיד
 יד ךרוד ,גנוריגער רעד ןופ להעפעב םעד טיול ,ןעראװעג טלהעװעגםיוא
 ־לאהפיוא 1825—1803 ןערהאי יד ןיא ךיז ןעגעלפ ןוא תוליהק עשידיא
 רעד ןעלעטשוצ וצ — ןעװעג זיא עבאגפיוא רעײז .גרוברעטעפ ןיא ןעט
 םײב טכיורבעג טאה יז עכלעװ ,ןעגנורעלקרע ןוא תועידי יד גנוריגער
 יד .ןעדיא הכמ ןעגנונדרארעפ ןוא ןעצעזעג ענעדישרעפ ןעטײבראםיוא
 ־םגנוריגער יד ןיא ןוא ןעראטסינימ יד וצ ןעגנאלרעד ןעגעלפ ןעטאטופעד
 ־ריװסיוא טהימעג ךיז ןעבאה ײז ןוא ,תושקב ןוא ןעטפירש ןעטלאטשנא
 טײברא רעײז זא ,ךיז טהעטשרעפ׳ם .ןעדיא ראפ ןעגגורעגנירגרעפ ןעק
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 טימ ןעגנודניברעפ עגידנעטש ןיא ןעניפעג ךיז ןעלאז ײז ,טרעדאפעג טאה
 עגיטיונ עלא ןעמוקעב ײז ןופ ןעבאה ןעטאטופעד יד .תוליהק עשידיא יד
 ןעגעװ ןעטכירכאנעב תוליהק יד ןעגעלפ ײז ןוא ,תועידי ןוא ןעטפנוקםיוא
 סאװ ןוא ,ןעדיא ןעגעװ טריטקעיארפ גרוברעטעפ ןיא טרעװ סע סאװ ,ץלא
 ן׳לעופ רעדא הריזג ענעי רעדא יד ןעדנעװבא ידכ ,ןערעװ ןאהטעג זומ סע
 זיא םידדצ עדײב ראפ .עגאל רעשידיא רעד ןופ גנורעםעבסיוא עםיװעג א
 ןוא ,רעכיג םאװ ןעמוקנא ןעלאז ןעגגולײטטימ יד ,גיטכיװ רהעז ןעװעג
 טינ ,טלאהגיא רעײז גילדעװ ,ףירב יד טפא רהעז ןעמ טאה ךאנ וצרעד

 .טםאפ רעכילגהעװעג רעד ןעיורטרעפ טנאקעג
 ןיוש רימ ןעפערט טםאפ רעשידיא רעגיטראנעגײא רעד ןעגעװ תועידי
 ןעװעג יז זיא טריזיגאגרא .טרעדנוהרהאי ןעט־19 ןופ ביוהנא עמאס ןופ
 ערעדנוזעב ערהיא טגאמרעפ טאה יז .גיםעמקעװצ ןוא שיטקארפ רהעז
 טפא רהעז ןוא ןעדנעגעג ענעדישרעפ ןעדנוברעפ ןעבאה סאװ ,ןעטקארט
 םעיצנאטם־טםאפ םלא ײז ןעשיװצ געװ ןעכילנהעװעג םעד טצריקרעפ
 ןעגעלפ ףירב יד .מעמשטערק עשידיא עגילדנהעצ יד טנעידעג ןעבאה
 ,ןעלאפ־ארטםקע ןיא ןוא ,ם׳הלגע־ילעב יד ךרוד ןערעװ טריטראפםנארט
 ־נעמ עלעיצעפם ךרוד — טײקכיג רעדנוזעב א גיטיונ ןעװעג זיא םע ואװ
 ןעטײרב ןעכילנהעװעג םעד טימ ןהעג טגעלפ טםאפ־םגגוריגער יד .ןעש
 עגיטײז ךיוא טצונעגסיוא ,םהיא ץוחא ,טאה טםאפ עשידיא יד .ךאילש
 ענעדישרעפ ןעשיװצ ךלהמ רעד טגעלפ ןפוא אזא ףיוא ןוא ,םעקשזעטם
 ןעװ ,טסבראה ןוא גנילהירפ ןיא .ןערעװ טרעגעלקרעפ קראטש ןעטקנופ
 יד טגעלפ ,ןערהאפוצכרוד טיג ןעװעג ןעגעװ יד ןענײז סנעגער יד רעביא
 ־עג טינ ךיז טאה ״עשיאיוג״ יד ואװ ,ןעטראד ןעכירקכרוד טםאפ עשידיא
 ןעטײקגירעװש ןוא ןעטעטילאמראפ םוש ןײק טימ .טרא ןופ ןרהיר טנאק
 גנולמאז עצנאג א טגעיל רימ ראפ .ןאהט וצ טאהעג טינ אד ןעמ טאה
 טםאפ עשידיא יד ךרוד טלעטשעגוצ ןעװעג ןעגײז םאװ ,ףירב עגיטײצראפ
 וצ ךילקריװ זיא סע .ךעלטדעטש ןוא טדעטש עשידיא ענעדישרעפ ןופ
 ןופ .ןעגנאגעגוצ ןערהאי ענעי ןיא זיא ץלא ךאפנײא יװ ,ןרעדנואװעב
 ־עמוא טינ זיא סקאוױרט ;טסואװעג טינ ךאג ןאד ןעמ טאה ןעטרעװנאק
 .ףירב טע׳מתח׳רעפ ןעטלעז רונ םהיא טימ ןעמ טאה ,ןעגירק וצ ןעװעג םוט
 ,רעטםגינעװםיוא רעד ףיוא ןוא ןעגעלפיונוצ רונ ײז ןעמ טגעלפ ךילנהעװעג

 ־עב זיא ףירב רעד ןעמעװ ראפ ןוא ןיהואװ ,ןעבײרשנא טײז רעזיולב
 ריעב ןאםלענעצאק בקעי ׳ר םסרופמה ריבגהל״ :לשמל .טמיטש
 ,(קםיורבאב ןיא ןאםלענעצאק בקעי ׳ר ריבג ןעטסואװעב םעד) ״קםיורבב
 ״װעשטידרבב טשקאב השמ קהצי ׳ר ליכשמה םכחה ידידיל״ :רעדא
 יד — (װעשטידרעב ןיא טשקאב השמ קחצי ׳ר ,דנײרפ ןעטרהעלעג ןײמ)
 .רימ ײב ךיז ןעניפעג סאװ ,ףירב עטלא יד ןופ ךיא םהענ ןעטפירשפיוא
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 טינ רעבא טאה םאד ,טנעבײצעב ןעטלעז ןעמ טאה םערדא ןעיונעג םעד
 ־עג טאה ןעמ ןעמעװ וצ ןעמוקנא ךילטקניפ לאז ףירב רעד ,טרעטשעג
 ־יא ראג ןעװעג זיא זיוה ן׳טימ םאג יד ךילרהיפסיוא ןעזײװנא .טכיורב
 טינ ןעמ טאה ״רעטשטאפ״ ןעשידיא רעקםיורבאב םעד םיראװ ,גירעב
 רעװעשטידרעב רעד ןוא ,טניואװ ןאםלעגעצאק בקעי ואװ ,ןענרעל טפראדעב
 טרעװ לאמטפא .טשקאב השמ קחצי ןופ סערדא םעד טסואװעג ןײלא טאה
 טאה םאד .רעפיצ רעסיװעג א טימ ״ט״ש״ :ןעזיװעגנא ףירב ףיוא
 טאםערדא רעד ןוא ,״רעטריקנארפ״ ןײק טיג זיא ףירב רעד זא ,טײטעב
 רעד ראפ גנוניולעב םלא) ״ההריט רכש״ ןעלהאצעב ןעמוקעב םײב לאז
 יד ףיוא זיא גידנעטש טעמכ .םעקיפאק לעיפיוזא ןוא לעיפיוזא (החריט

 םרחב״ :סאד טםײה ,טצריקעג טיג ;״ג״רדחב״ :טנעכײצעגנא ףירב
 טימ טאה סע םאװ ,הנקת רעד חכמ שינערעהוצנא ןא — ״םשרג וגברד
 םשרג ׳ר רעטמהירעב רעד טלעטשעג קירוצ רהאי טרעדנוה ןײג יװ רעכעה
 זיא םשרג ׳ר .ףירב עדמערפ ןײק ןענעײל טינ ראט ןעמ זא ,ץניאמ ןופ
 ־עב טאה רע סאד ,ךיוה יוזא טצעשעג ןעװעג רעטרהעלעג רעשידומלת סלא
 רעד ןוא .׳'תולג ןופ טכיל םאד״ — ״הלוגה רואמ״ :לוטיט םעד ןעמוק
 ־עג ןעטײצ עגעי ןיא זיא בר ןעטמירעב םעד ןופ סולשעב םעד ףיוא קנואװ
 ןיא ןעקוקנײרא טינ געװ ןיא ןעלאז ןעשנעמ עגיטײז ידכ ,דנעגינעג ןעװ

 .ףירב
 שיטקארפ רהעז טנעדראעגנײא ןעװעג זיא טםאפ עשידיא יד לײװ
 .ךיג ןוא ךילטקניפ ץגאג ךאז רהיא ןאהט טגאקעג יז טאה ,ךאפנײא ןוא
 עגיטלאמעד ערעדנא יד רעדײא ,רעכיג לעיפ טײבראעג יז טאה םלאפנעלא
 יוזא יװ ,לעיפשײב טנאסערעטניא טםכעה א ןעבאה רימ .ןעגנודניברעפ
 םוצ ןא ךיז רהעק טקאפ רעד .ןעגאירעביא ײז טגעלפ טםאפ עשידיא יד
 ןיא ,דנאלםור טימ המחלמ םגעטשרע םעד ןאעלאפאנ ןופ ביוהנא עמאם
 ןעביוהעגנא רעטילימ עשיזיוצנארפ סאד טאה ,טםואװעב יװ .1812 רהאי
 ןיא ןעטערטנײרא ןוא (לעמעמ) ןאמעינ ךײט םעד רעביא ןהעגרעבירא
 םעד ןײנ ,ינױ ןעט־11 םעד — ,״ןיומענאפ״ ףראד םעד ןעבענ ,דנאלםור
 ־ראק ןעשיםור םעד ןופ רידנאמאק רעטםטנעהאנ רעד .דנעװא ןיא רעגײז
 ןעמוקעב םעד ןעגעװ טכירכאנ עטשרע יד טאה ,טובאגאב לארענעג ,םופ
 ןעלעיצעפס א ךרוד ףכית טאה רע ןוא ,גאטײב ףלעװצ ,ינױ ןעט־12 םעד
 רעשיםור רעד ןופ רידאנמאק־טפיוה םוצ טראפאר א טקישעגבא רעירוק
 םעד רעביא גנאגרעביא ם׳ןאעלאפאנ ןעגעװ טכירעב א .ענליװ ןײק ײמרא
 רעטםינימ־ןרעניא ןעשיםור םוצ ענליװ ןײק טקישעג ךיוא טאה ןאמעינ
 טאה רעטםינימ־ןרעניא רעד .םארטםיב רעטםײמײצילאפ רעגװאק רעד
 ן׳פיוא ןעט־12 ןופ טכאנ רעד ןיא ןעגארקעג גנולײטטימ ם׳םארטםיב
 רעבלעז רעד ןיא — רעבא זיא רידנאמאק־טפיוה ןעשיסור םוצ .ינױ ןעט־13
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 םעד טשרע — רעטעפש לעיפ ןעגנאגרעד טראפאר ם׳טובאגאב — ענליװ
 ־ילאפ .נ רעקיראטסיה־םגעירק רעשיםור רעד יװ .סנעגראמ ינױ ןעט־13
 רענװאק רעד םאװ ,טימרעד ךאז יד ךיז טרעלקרע ,ןא טזײװ װאפראק
 טאה — ,טםאפ עשידיא יד טצונעגםיוא אד טאה רעטםײמײצילאפ
 םעד טגאיעגרעביא ןוא טבירעב ןײז ענליװ ןײק טלעטשעגוצ ךיג רהעז יז
 טימ ןיהא ךיוא טקישעגבא טאה טובאגאב לארענעג רעד ןעכלעװ ,רעירוק

 .(1טכירכאנ רעגיבלעז רעד
 רעשיםור רעד ןעצונ לעיפ טכארבעג ללכב טאה טםאפ עשידיא יד
 יװ .1812 רהאי ןופ ןע׳נאעלאפאנ טימ געירק מ׳נופ טײצ רעד ןיא טכאמ

 לעיפ ןעזיװעגםיורא ןאד ןעסײר ןוא עטיל ןיא ןעדיא יד ןעבאה ,טסואװעב
 ־עג טינ ךאנ דנאלםור ןיא ןאד ןעמ טאה ןעדיא .דנאלסור וצ טפאשײרט
 ־ור רעד ןעפלעהטימ טנאקעג ,אזלא ,ײז ןעבאה ;ןעטאדלאם ראפ ןעמונ
 ןעגעװ תועידי ןעלעטשוצ ןוא ןעלמאז ךרוד ךילכעזטפיוה ײמרא רעשים
 .לג .ד .א רעגעלפ ,ןעגנוגעװעב ערעײז ,ןעגנולײטבא־רעטילימ עשיזיוצנארפ
 וצ טאהעג לעיפ גנוטײל־רעטילימ עשיסור יד טאה טכיזניה רעד טא ןיא
 עקאט ןירעד טאה קראטש ןוא ,גנורעקלעפעב רעשידיא רעד ןעקנאדרעפ
 עגיטיונ יד ןערעפיל ךיג טגעלפ סאװ ,טםאפ עשידיא יד טקריװעגטימ
 ךיז טאה םאװ ,געירק םעד ןופ דאירעפ ןעטשרע םעד תעב .ןעטפנוקםיוא
 ןעטראפאר עמײהעג יד ןענײז ,דנאלםורםײװ ןוא עטיל ןיא טלעיפשעגבא
 ,ןעדיא ןופ ןעגנולײטימ ןוא תועידי טימ לופ ןערידנאמאק עשיםור יד ןופ
 םעד טימ ךײלגוצ .ןעמענ ערעײז ײב ןעפורעגנא טפא אד ןערעװ עכלעװ
 ,לעיפשײב םוצ .״תועידי עשידיא״ םתם ןעזיװעגנא טפא רהעז אד ןערעװ
 ןופ ןאיטארגאב טשריפ םוצ טראפאר ןעמײהעג ם׳װאטאנגיא לארענעג ןיא
 סאװ ,תועידי ע ש י ד י א יד טיול״ :רימ ןענעײל ,1812 ,ילױ ןעט־28
 טלעמאזעגפיונוצ תוחכ עכילדנײפ עלא ןעגײז ,װאלקש ןופ ןעמוקעגנא ןענײז
 ןעזיוצנארפ ןײק ןענײז װאלקש ןופ רעטײװ ,װאכיב ןוא װאלקש ןעשיװצ
 120 זיב ךיז ןעניפעג עדנאמאק ס׳ובאד לאשראמ םעד רעטנוא ןוא ,אטשינ
 ־עג עכילגעזרעפ ןהא /׳תועידי עשידיא״ עמיגאנא עכלעזא .״ןאמ דנעזיוט
 ןופ ןעמוקנא ןעגעלפ עכלעװ ,ןעטכירכאנ ענעי םנעטםײמ ןעטײטעב — ןעמ
 .טסאפ רעשידיא רעד ךרוד ןערעװ טלעטשעגוצ ןוא ןעטלאטשנא עש׳להק
 רעד ןופ רידנאמאק רעד ןעװעג 1812 רהאי ןיא זיא רעכלעװ ,ןעלגנאם .י
 ןעגעװ ןעגנורעגיארע ענײז ןיא טבײרש ,ײצילאפ רעשירעטילימ רעשיםור
 ,ןעטלאטשנא עש׳להק יד טימ טאהעג ןאד טאה רע םאװ ,ןעגנודניברעפ יד
 טםאפ עשידיא יד רעכלעװ טימ ,טײקכיג רעד ןעגעװ תודע טגאז רע ןוא

 ף ?1. זדס^מ^תתסת׳מ. ״0ת6ן)1<מ 016ת60186ממס8 מסמממן״ (״!־!סתתת
 >1{מ3מ1נ״, 1911 ז., ממ. 10, ס׳זת. 159—166).
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 ־טימ עטשרע יד םהיא ןעדיא ןעבאה ,לעיפשײב םוצ ,יוזא .טײבראעג טאה
 ־אפאנ ןופ ןעמוקגא ןעגידנעהעטשראפעב םעד ןעגעװ ענליװ ןײק טלײהטעג
 ־אנ טקישעגוצ עטשרע יד ײז ןעבאה ךיוא ;ןאבראנ טאגעלעד ם׳ןאעל

 םאװ ,עלאר רעגיטכיװ רעד ןעגעװ .(2ײמרא רעד וצ ףורפיוא ס׳ןאעלאפ
 טינ זנוא ןעלהעצרעד ,1812 רהאי ןיא טלעיפשעג טאה טםאפ עשידיא יד
 רעד ,לשמל ,ךיוא טגיטעטשעב עבלעז סאד .טײל־רעטילימ עשיסור יד רונ
 ם׳ניא טגילײטעב ךיז טאה רעכלעװ ,װײסעד טסוגיוא ריציפא רעשיזיוצנארפ
 ־רעפ עמײהעג יד טא ,טםאפ עשידיא יד״ .געירק ןעשיסור־שיזיוצנארפ
 ־יא ײרט ןעװעג זיא — ,ןעגנורעניארע עגײז ןיא רע טבײרש — ,גנודניב
 עכילנהעװעגרעםיוא ןא ןעזיװעגםיורא טאה יז ןוא ,דנאלםור וצ ןעבעגרעב

 .(3 ״טײקגיטעט
 םנעטשרע םעד רעדנאסקעלא ןופ ףיולרעפ ןיא זא ,ןײז רהעז ןאק םע
 ,טםאפ עשידיא יד טגלאפרעפ טיג ןוא טעדלודעג גגוריגער יד טאה הכולמ
 רעד תעב טאהעג רהיא ןופ טאה יז סאװ ,ףליה יד טקנעדעג טאה יז לײװ
 טײצ רעד ןיא ןעראװעג ךאז יד זיא שרעדנא .ןעזױצנארפ יד טימ המחלמ
 וצ גגוריגער רעד ןופ גגוהיצעב יד .ןעטשרע םעד יאלאקינ רעזײק ם׳נופ
 :טכאדרעפ טימ ןעגנורדעגכרוד ןוא ךילדנײפ טרעװ טסאפ רעשידיא רעד
 ;טסאפ־סגנוריגער רעד ןופ ןעטפנוקנײא יד יז טרענעלקרעפ ,םנעטשרע
 ערעײז ןעיורטרעפ טינ םנעטםײמ ןעליװ ןעדיא דלאביװ ,סנעטײװצ ,ןוא
 םאװ עקאט ןעבאה ײז זא ,ךאד סע טםײה ,טםאפ רעכילנהעװעג רעד ףירב
 יאלאקינ טאה 1827 רהאי ףום ןיא !גנוריגער רעד ןופ ןעטלאהעב וצ

 ־עב ךיז ןעלאז ןעדיא ,ןעבעג וצ גנוטכא גנערטש להעפעב א ןעבעגעגבא
 ערעדנא םוש ןײק ןעזאלרעד וצ טינ ןוא ,טסאפ־סגנוריגער רעד טימ ןעצונ
 ־נאה עדנעטײדעב טאהעג ןעבאה ןעדיא ואװ ,װאלקש ןיא .ןעגנודניברעפ
 ־ראפסיוא ןעראװעג ןעמונעגראפ ןענײז ,דנאלםיוא טימ ןעגנוהיצעב־םלעד
 ן׳פיוא טינ ןערעװ טקישעגבא ןעטראד ןופ ןעגעלפ םאװ ,ףירב ןעגעװ ןעגנוש
 ־עג טרהיפרעפ ןענײז םאװ ,ןעגנוכוזרעטנוא יד רעבא .ןפוא ןעכילנהעװעג
 ־עג .טקעדעגפיוא טינ ךאז ןײק ןעבאה ,טדעטש ערעדגא ןיא ךיוא ןעראװ
 עםיװעג א טגידעירפעב טאה םאװ ,עיצאזינאגרא־טסאפ רעמייהעג רעד ןעג
 זיא טײצ רעד טימ .ןעטײרטש וצ רעװש ןעװעג זיא ,גנורעדאפ־םנעבעל
 ־עג טכאדרעפ םעד טרעסערגרעפ לעיפ טאה םאװ ,דנורג א ךאנ ןעמוקעגוצ
 ןעגעלפ דנעגעג־ברעמ ןיא םיצירפ עשיליופ יד :טםאפ רעשידיא רעד ןעג

 ־אטנאפ״ :ןעמאנ םעד ןעבעגעג רהיא ןעבאה ײז ,ןעלציװ רהיא רעביא ךיז

 ,״, 1883 1ד, X31)11113£11־0311ז.ז16113״, ״?^׳X11 14. £60 38^00״3311110 (2
3, 0X13. 543. 
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 ףיוא ןעצונעב רהיא טימ ךיז טפא ײז ךיוא ןעגעלפ רעבא ךאד /׳טסאפ־לעפ
 ־עד גנוריגער יד טאה םורק םרעדנוזעב .ףירב ןעמוקעב ןוא ןעקישוצבא
 .1831 רהאי ןופ דנאטשפיוא ןעשיליופ םעד ךאנ ןעקוק וצ ןעביוהעגנא ףיור
 ןעמײהעג אזא ףיוא ךרוד ךיז ןעבײרש םיצירפ יד זא ,ןעװעג דשוח טאה יז
 ךיז ןעבאה סאװ ,ןעטנארגימע ןוא ןערענאיצולאװער עשיליופ יד טימ ןפוא
 טײצ רענעי ןופ ןעוױכרא־םגנוריגער יד ןיא .דנאלסיוא ןײק טעװעטארעג
 ־יש םאװ ,ןעקאילאפ ןעגעװ ןעגנושראפםױא עמײהעג הײר א רימ ןעניפעג

 .(* ןעדיא ךרוד ץנעדנאפםעראק רעײז רעביא ןעק
 ־םיוא ןעגארקעג רעטשרע רעד יאלאקינ טאה 1837 רעבמעװאנ ןיא
 ־עב א ןעמוקעב טםאפ עמײהעג יד טאה .בוג רענילאװ ןיא זא ,ןעטפנוק
 ןעגעג ןעמהענוצנא ןעליופעב טאה רע ןוא ,גנולקיװטנע עםיורג םרעדנוז
 טגערפעגנא ךיז טאה ״גנולײטבא עטירד״ יד .ןעלטימ עטםגנערטש יד םעד
 רענעי ןוא ,קעב קינװאקלאפ ,רעטלאװרעפ־ןעמראדנאשז ןעגיטראד םײב
 ־עג א טדאטש רעדעי ןיא ךיז טניפעג״ ןילאװ ןיא זא ,טלײטעגטימ טאה
 ־יא םאד יוזא ,ךיג ךילטנעדרארעםיוא טײברא סאװ ,טסאפ עשידיא עמײה
 ־עפ עלא חכמ ,םוקילבופ ענײפ סאד רעדײא ,רעהירפ ךיז ןעםיװרעד ןעד
 עשיראטםינימ יד ןיא ךיז טוהט סע סאװ ,םעד ןעגעװ ןוא סײנ רעגרוברעט
 םײהעג ףירב ןעדיא ךרוד ןערעװ ,טכירעב ןײז טיול .״סעיראלעצנאק
 ןיא ןעדנעגעג ענעי ךרוד דנאלםיוא ןײק יא ,דנאל ןיא יא טריטראפםנארט
 רעטירד״ רעד ןופ ףעש רעד .ץינערג רעד ײב ךיז ןעניפעג סאװ ,ןילאװ
 ־טםאפ םעד טימ ןעבירשעגפיונוצ ךיז טאה ,ףראדנעקנעב ףארג ,״גנולײטבא
 ןײז טיול זא ,טרעפטנעעג טאה רעטצעל רעד .ןיצילאג טשריפ רעטםינימ
 עירעמאדנאשז יד ןוא םענשזאמאט־ץינערג יד טפיוהרעד ןעפראד ,גנונײמ
 ;ןעגנודגיברעפ־טםאפ עשידיא ןעגעג ףמאק םעד ןערהיפ ןוא ןעבעג גנוטכא
 רעד טימ ךיז ןעצונעב וצ ןערעװ ןעגנואװצעג ןעלעװ ןעדיא יד רהעמ סאװ

 ןערילארטנאק וצ ןעבאה יז טעװ טײקכילגעמ רהעמ ץלא ,טםאפ־סגנוריגער
 ־עגבא טאה רעטםינימ־ץנאניפ רעד .ףירב עשידיא יד ןופ טלאהניא םעד
 ןעלאז ײז ,עינרעבוג רענילאװ ןיא סענשזאמאט יד וצ גנונדרארעפ א ןעבעג
 ־נעגעלעגנא רעצגאג רעד ןעגעװ זיא ךיוא ;ײרעלגומש־ףירב יד ןעפמעקעב
 לאז רע ,ראטאנרעבוג־לארענעג רעװעיק םעד ןעראװעג טלײטעגטימ טײה

 .ןעבעג גנוטכא
 ־ײז ןיצילאג ןוא ףראדנעקנעב .טנעגונעב טינ ךיז ןעמ טאה םעד טימ
 ־עד ןיא :האצמה רעגולק ןימ אזא ןעגעװ ךיז ןעשיװצ ןעמוקעגכרוד ןענ

 רעד. ןופ װיברא .26 .מוני ,םו&ראק-םראדנאש־ז ןופ באטש ם׳נופ װייברא (4
 עט־3 ;221 .מונ—1837 רהאי ןופ ,עיצידעפסקע עט-1 ,״ננולײטבא רעטיירד״

 .227 .מונ—1877 רהאי ןופ ,עיצידעפםקע
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 םאוו ,ףירב עשידיא ע ל א זא ,טנעדרארעפ ןיצילאג טאה 1837 רעבמעצ
 ־עגבא ןעלאז ,טםאפ רערימאטישז ןיא טגנאלרעד ןערעװ רעדא ןא ןעמוק
 ײז ןעמ לאז ןענאד ןופ ןוא ,װאליװיזדאר ןיא טםאפ רעד וצ ןערעװ טקיש
 ־עפ רעד וצ ןעריטראפםגארט ףירב עשידיא עגיטראד יד טימ םענײאניא
 ןוא שיסור ףיוא ןעצעזרעביא עלא ײז ןעמ טגעלפ אד .טםאפ רעגרוברעט
 ןעבאה טײל־םגנוריגער עדײב יד .ןיצילאג רעטםינימ־טםאפ םעד ןעלעטשוצ
 עשידיא עםאמ א ןעניפעגםיורא והטפיוא רעײז ךרוד ןעלעװ ײז זא ,טפאהעג
 ־רעפ יד .טראנעג ןירעד ךיז ןעבאה ײז רעבא ,״תודוס״ ענעטלאהעב
 זיא טײצ רעצנאג רעד ראפ ןוא ,ןעטאנאמ 15 ןעטלאגעג טאה גנונדרא
 װאליוױזדאר ןוא רימאטישז ןופ טאה ןעמ סאװ ,ףירב עשידיא עלא יד ןיא
 ןײק ןעראװעג טקעדטנע טינ ,גרוברעטעפ ןײק ןעקוקוצכרוד ףיוא טקישעג
 1839 לירפא ןעט־5 מעד טאה ןײלא ןיצילאג יװ .ךאז עגיטכעדרעפ םוש
 עםיורג א ןעפורעגםיורא״ רונ ךאז יד טאה ,ן׳ףראדגעקגעב וצ ןעבירשעג
 ךיז טניפעג װעשטידרעב ,לעיפשײב םוצ .טםאפ רעד ןופ גנוגיטעפשרעפ
 ־ישז ןופ ףירב עשידיא ןא ןעמוק ךאד ;רימאטישז ןופ טםראיװ 47 זיולב
 ־ נ א ו ו צ ן ו א ף ג י פ ןיא יװ רעהירפ טינ װעשטידרעב ןײק רימאט
 ־ימ־טסאפ רעד רעטײװ ןא טזײװ — ,טאה סאד .םורא ג ע ט ג י צ
 גידנעטשלאפ טעמכ ןעבאה ןעדיא יד זא ,םעד וצ טכארבעג — ,רעטםינ
 רעבירעד .״טסאפ־םגגוריגער רעד ךרוד ךיז ןעבײרשוצכרוד טרעהעגפיוא
 ןעםאלשעב םאזנײמעג 1839 לירפא ןיא ןיצילאג ןוא ףראדנעקנעב ןעבאה
 ןעבאה קילג רהעמ טינ .גנונדרארעפ עטרעפמולעגנוא רעײז ןעפאשוצבא
 ראטאנרעבוג־לארענעג רעװעיק רעד יװ :ןעמראדנאשז יד ךיוא טאהעג
 ענשזאמאט רעילאפאקשזורד רעד ןיא ןעמ טאה ,טעטראפאר טאה װאקיביב
 ־אג ןײק ןהעג טלאזעג טאה םאװ ,רעדעל טראפסנראט א ןעשיװצ טקעדטגע
 ־רעפ ןײק רעבא ,ףירב עשיליופ 3 ןוא עשידיא 16 טימ לעקעז א ,עיציל

 .טאהעג טינ ףירב יד ןעבאה טלאהניא ןעגיטכעד
 ־כרוד טםאפ רעד ףיוא טגעלפ ײצילאפ־םײהעג עשיטילאפ עגילאמא יד
 םעד טימ ךיז יז טאה גירעפײא סרעדנוזעב .ףירב לעםיב שביה א ןעקוק
 ־עװ .ןעטשרע םעד יאלאקינ ןופ טײצ רעד ןיא ,גרוברעטעפ ןיא ןעמונרעפ
 ןעמ טגעלפ ,טפאטרעד אד טאה ןעמ םאװ ,ךאז רעגיטכעדרעפ רעדעי ןעג

 .רעזײק םעד ןעטכירעב
 ־בא עטירד״ יד םאװ ,ףירב א ןעפורעגסיורא טאה המוהמ עםיורג א
 רעגרוברעטעפ רעד ףיוא ןעטלאהרעפ 1838 ראורבעפ ןיא טאה ״גגולײט
 ןופ ,לעפמעטש־טסאפ םעד טיול ,רע זיא ןעראװעג טקישעגבא .טםאפ
 ,טאהעג טינ רע טאה טפירשרעטנוא ןײק ;ראורבעפ ןעט־7 םעד קסניפ
 ־עפ ןיא שטיװעםאב םוחנ ןופ ןעמאג ן׳פיוא ןעװעג רע זיא טריםערדא ןוא
 זיא ,שיאערבעה ןיא ןעבירשעג ןעװעג זיא סאװ ,ףירב ם׳נופ .גרוברעט
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 טקעװרעד טאה עזארפ ןײא ןוא ,גנוצעזרעביא עשיםור א ןעראװעג טכאמעג
 םאװ ,ףירב םעד ךײא ןופ ןעמוקעב ךיא באה ןעטכענ״ :טכאדרעפ סיורג
 ־עגנא רעהא זיא ףירב רעד .אלעם־עיאקסראצ ןופ טקישעגבא טאה רהיא
 ןעקיש ףירב יד רעטײװ ךיוא זנוא רהיא טלאז רעבירעד ,ךיג רהעז ןעמוק
 םעד טלעטשעגוצ דלאב טאה ןעמ ןעמעװ ,יאלאקינ .״אלעם־עיאקםראצ ןופ
 ןוא ןעכארטשרעטנוא רעטרעװ עגיטכעדרעפ יד טאה ,ףירב ןעטפאכעגרעביא
 יצ ״ !ג י ט כ י ו ו ר ה ע ז ז י א ך א ז י ד ״ :טנעכײצעגנא
 ךיז טאה יצ ? טסאפ עשידיא יד ףירב םעד ןופ רעבײרש רעד טינ טנײמ
 ןוא גרוברעטעפ זיב טײרפשרעפ עיצאזינאגרא־טסאפ עשידיא עמײהעג יד טינ

 ? אלעם־עיאקסראצ
 ־רעפ ןוא ן׳שטיװעסאב טריטסערא ףכית טאה ״גנולײטבא עטירד״ יד
 רעבא .ןענופעג םהיא ײב טאה ןעמ סאװ ,ףירב ןוא ןעריפאפ עלא ןעמונ
 רעהרעפ םײב טאה דיא רעד .ןעראװעג טקעדטנע טשינראג זיא ײז ןיא
 ־דלעג בעילוצ גרוברעטעפ ןײק קסניפ ןופ ןעמוקעג זיא רע זא ,טגאזעג
 ןוא ןיװעל יבצ־השמ רעדירב יד ,םירחוס עגיטראד ײװצ םאװ ,םיקסע
 ־לאטשנא־סגנוריגער רעגרוברעטעפ עגינײא ןיא ןעבאה ןיװעל ףלאװ־רשא
 .םירחוס עדײב יד ןופ טכאמלאפ א טלעטשעגוצ רע טאה זײװעב סלא ,ןעט
 — ,ןעראװעג ןעטלאהרעפ זיא םאװ ,ףירב רענעבירשעגרעטנוא־טינ רעד
 ןוא .ןיװעל רעדירב רעקסניפ יד ןופ זיא — ,טגאזעג רעטײװ רע טאה
 שטיװעסאב טאה ,םהיא ןיא רעטרעװ עגיטכעדרעפ יד טגנאלעבנא סאװ
 ־יא א םענײא רע טאה ראורבעפ ןעטשרע םעד :םעדנעגלאפ טרעלקרע
 ,קםניפ ןײק גרוברעטעפ ןופ ןערהאפ טלאזעג טאה סאװ ,הלגע־לעב ןעשיד
 רעבא אלעס־עיאקםראצ ןיא ;ןיװעל רעדירב יד וצ ףירב א ןעבעגעגטימ
 טאה רעבירעד ,גנוטכיר ןײז ןערעדנע וצ ןעמוקעגםיוא הלגע־לעב םעד זיא
 .טסאפ־םגנוריגער רעד ףיוא ןעבעגעגבא ףירב סע׳שטיװעסאב ןעטראד רע
 ראורבעפ ןעטשרע םעד זא ,טגיטעטשעב טאה טסאפ רעלעם־אקסראצ יד
 ןעגעװטסעדנופ .קסניפ ןײק ףירב א ןעראװעג טגנאלרעד עקאט רהיא זיא
 טיול ,ףראדנעקנעב ףארג ,״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ ףעש רעד טאה
 עטיורטרעפ עמאם עגײז ןופ םענײא ןעבעגעגבא ,להעפעב ם׳יאלאקינ
 ןעמהענטימ לאז רע :גנונדרארעפ אזא ,ירבאל ראיאמ םעד ,ןעמראדנאשז
 ־ראד ןעגיפעג ךיז ןעראטם ןוא אלעס־עיאקסראצ ןײק ןערהאפ ,ן׳שטיװעסאב
 ־ראצ ןיא םהיא ךיז טעװ סאד ביוא ןוא ;טםאפ עשידיא עמײהעג יד ןעט
 ןערהיפ גנושראפסיוא עשיגרענע יד רע לאז ,ןעבעגנײא טינ אלעס־עיאקס

 ־כיר עצגאג יד ןערעלקפיוא ,ןעדנעגעג עשידיא עגיאײברעד יד ןיא ,רעטײװ
 עלא ןעקעדטנע ןוא ,טהעג טםאפ עשידיא עמײהעג יד רעכלעװ ןיא ,גנוט

 .רעוהט ערהיא
 ,ןערהאפעגמורא ירבאל ראיאמ רעד זיא טײצ ןעכאװ ײרד יװ רהעמ
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 אלעם־עיאקסראצ ןיא ןעװעג זיא רע .ן׳שטיװעסאב דיז טימ גידנעפעלשטימ
 ,עינרעבוג רעװאקספ רעביא ןערהאפעגמורא ,רעפרעד עגימורא יד ןיא ןוא
 ןיא שזא טראפשעגגא ןוא טדעטש עגיאייברעד יד טימ קםבעטיװ טכוזעב
 ־עג ןוא טרעקאעג ,טרעטשינעג רע טאה םוטעמוא .עינרעבוג רעװעליהאמ
 טאה רע זא ,ךיז טהעטשרעפ סע רונ .עיצאזינאגרא־טסאפ עמײהעג יד טכוז
 .טשינראג טימ גרוברעטעפ ןײק טרהעקעגמוא ךיז ןוא טקעדטנע טינ ךאז ןײק
 ריציפא רעקסמראדנאשז רעד ןעכלעװ ,ן׳שטיװעסאב ןעכילקילגנוא םעד
 ןוא ןעטרעטאמעגםיוא ןא קירוצ טכארבעגטימ געװ ןעגנאל ןײז ןופ טאה
 טאטלוזער רעגיצנײא רעד ןוא ,טסערא ןופ טײרפעב ןעמ טאה ,ןעטרעדורוצ
 להעפעב םעד טיול ,טאה ײצילאפ יד זא ,ןעװעג זיא לעמוט ןעצנאג םעד ןופ
 ןופ ן׳שטיװעםאב טקישעגםיורא ףכית ,״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ

 .גרוברעטעפ
 גאלשראפ םעד טיול ,םױרעטםינימ־ןרעניא םאד טאה 1877 רהאי ןיא
 ־רעפ וצ ןעסאלשעב ,יקםנידעבלא ראטאנרעבוג־לארענעג רענליװ םעד ןופ
 ןוא םימואת םהרבא) ןעדיא רענליװ ײװצ עינרעבוג רעמרעפ ןיא ןעקיש
 טימ ןא ןערהיפ ײז זא ,ןעװעג דשוח טאה ןעמ עכלעװ ,(אריפאש לאומש
 עדײב יד זא ,ךילגעמ זיא םע ,ענליװ ןיא טםאפ רעשידיא רעמײהעג רעד
 רעד רעבא ;ףירב ןערהיפרעבירא טײהנעגעלעג א ײב ןעגעלפ ןעדיא
 ־אגרא־טםאפ עשידיא ןײק לײװ ,טכערעגנוא ןעװעג זיא ײז ןעגעג טכאדרעפ
 ־עג ןעבאה רימ יװ .טריטסיזקע טינ רהעמ טלאמעד ןיוש טאה עיצאזינ
 ןעװעג טינ ךאנ זיא טםאפ־סגנוריגער יד ןעװ ,ןאד ןענאטשטנע יז זיא ,ןהעז
 .גנורעקלעפעב רעד ןופ ןעשינעפרעדעב יד ןעגידעירפעב וצ דנאטשמיא
 רעגינעװ ץלא ,טלעקיװטנע ךיז טאה טםאפ־םגנוריגער יד רעבא רהעמ סאװ
 ־טסאפ רענעגײא ןא ןיא טגיטיונעג ךיז םאלק־םלעדנאה רעשידיא רעד טאה
 .ןעבראטשעגבא ךילריטאנ זיא ןוא גירעביא ןעראװעג זיא יז ;עיצאזינאגרא
 טדאטש ןיא םענײא ןעגיטכעמלאפעב םירחום עשידיא ןעגעלפ גנאל טײצ א
 ײז ראפ ןעװעג זיא םאד .ףירב עלא ערעײז טסאפ רעד ײב ןעמוקעב וצ
 ־עג וצ ידכ ןוא ,גיגעװ ןעװעג ךאנ ןעגײז רעגערט־ףירב לײװ ,רעמעװקעב
 רעד .ףירב ךאנ םיפא־טסאפ ןיא ןעמוק ןײלא טזומעג ןעמ טאה ,טײצ ןעניװ
 עשידיא יד וצ ןעלײטרעדנאנופ ןוא ןעמהענבא ײז טגעלפ רעטגיטכעמלאפעב
 ,טדעטש עשידיא עטםײמ יד ןיא ןעגנאגעגנא סע זיא יוזא .ןעטאםערדא
 ןעמ עכלעװ ,עיסעפארפ רעד טא ןופ טבעלעג ןעבאה ןעדיא לעיפ ןוא
 רעגילאמא רעד טימ .״טסאפ עשידיא יד״ ןעפור ךיוא ךילנהעװעג טגעלפ
 טאהעג טשינ ראג ךאז יד טאה עיצאזינאגרא־טמאפ רעשידיא רערעדנוזעב
 ןיא רונ ,טמאפ־םגנוריגער רעד טימ טרירוקנאק טינ טאה יז ;ןאהט וצ
 ןופ טײברא יד טרענעלקרעפ ןוא ןעפלאהעגטימ רהיא ןעטכיזניה עםיװעג

 .רעגערט־ףירב יד
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 טאה ןעמ ןעװ ,ןעטירד םעד רעדנאםקעלא רעזײק ןופ טײצ רעד ןיא
 עשידיא ענעדישרעפ ןעגלאפרעפ טײקגנערטש רעדנוזעב א טימ ןעמונעג ךיז
 א ךרוד ןעראװעג טרהעװרעפ גנוגיטפעשעב יד טא ךיוא זיא ,סעיסעפארפ
 ןעדנואװשרעפ זיא םעד טימ .גנוריגער רעד ןופ גנונדרארעפ רעדנוזעב

 .דנאלםור ןיא טסאפ רעשידיא רעגילאמא רעד ןופ קנעדנא רעטצעל רעד



 טפמעקעג ןעבאה םעדײז־רעטלע ערעזנוא יװ
 הפגמ־ערעלאכ רעד ןעגעג

 זא ,טירשראפ ןעסיורג אזא טכאמעג ןיצידעמ טאה טייצ רעמוא ןיא
 יד .לאמא יװ ,ןעגנוגנידעב ערעסעב ךם א ןיא ןעבעל ןעםאמ־סקלאפ יד
 ןענײז ןעטײהקנארק עגיפעלק יד ןוא ,טיהעגבא רהעמ טרעװ טײקכילנײר
 סע ביוא .ןעדנואװשרעפ גידנעטשלאפ טעמכ רעדנעל עטריזיליוױצ יד ןיא
 רעדא ערעלאכ ףיוא קנארק טרעװ רעצימע זא ,לבױ א ןיא לאמא טפערט
 רענעטלעז רענלעצגײא רעד טרעװ ,ןעקאפ עצראװש ףיוא יצ ,םופיט־קעלפ
 טנײה טעװ רהיא .עימעדיפע ןא ןיא טלעדנאװרעפ טינ לאמנײק לאפוצ
 ןעגיוא יד ןיא וליפא לאמנײק ןעבאה םאװ ,םיריוטקאד לעיפ רהעז ןעניפעג
 ־קנארק עכלעזא ןעגעװ ןעםײװ ײז .ןעקנארק־ערעלאכ א ,לשמל ,ןהעזעג טינ
 ־ײז ןעטײהקנארק עגיפעלק יד .רעכיב עשיניצידעמ יד ןופ זיולב ןעטײה
 ,רעדנעל עטעדליבעגנוא ,ענענאטשעגבא יד ןיא רונ ןעבילבעג רעטציא ןענ

 ,דנעלע ,טײקנעםיװגוא ,ץומש ןיא ןעבעל ןעםאמ־םקלאפ עםיורג יד ואװ
 ־נײר ןופ ןעטפירשראפ עטסגיטיוג יד טיהעגבא טינ ןערעװ םע ואװ ןוא

 .טײקגיטכיזראפ ןוא טײקכיל
 יד .ןעטײצ עגילאמא יד ןיא ןעװעג רעבא םע זיא שרעדנא ראג
 ,עכילנהעװעג ץנאג א ןעװעג ןאד ןענײז ןעטײהקנארק עגיפעלק ,עדנעקעטשנא
 ענלעצנײא ןיא ךיז ײז ןעגעלפ טײצ וצ טײצ ןופ .גגונײשרע עכילגעטלא
 ־ירא ךיז ןעטראד ןופ ןוא טפארק רעדנוזעב א טימ ןרעקאלפוצ רעדנעל
 ־עמוא גידנעגארטדעדנאנופ ,תונידמ ערעדנא ענעדישרעפ ןיא ןעפארװרעב
 ־עגבא טשינ טאה תומהלמ עטםגיטולב יד ןופ עגײק .טיוט ןוא קערש םוט
 ־עדיפע עגיטײצראפ יד יװ ,תונברק עכילשנעמ לעיפ גיד׳ארומ יוזא טסאק
 םע .טלאהבא ןײק ,ץינערג ןײק טריטםיזקע טשינ טאה ײז ראפ .םעימ
 ץנאג טעמכ טפאכרעפ ןעבאה סעימעדיפע יד ןעװ ,ןערהאי ןעװעג ןענײז
 ־עװ בורח גידנעטשלאפ ײז ןופ לאמא ןעגעלפ ןעדנעגעג עצנאג .עפארײא

 .גנורעקלעפעב א ןהא ,טםיװ ןעבײלב ,ןער
 םע קערש־טיוט א ראפ סאװ ,ךיז ןעלעטשוצראפ וליפא רעװש זיא םע
 עפארײא ןיא ןעפורעגסיורא קירוצ רהאי טרעדנוה יװ רהעמ טימ טאה
 ןעלאפעג ,ןעגילפ יװ ,ןענײז ןעשנעמ .ערעלאכ ןופ עימעדיפע עטשרע יד
 יד ןעבארגעב וצ ףיוא דנעה ןײק טקעלקעג טיג טאה סע .ןעסאג יד ןיא
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 ןעצגאגניא ןעבעל םאד ךיז טאה רעטרע לעיפ רהעז ןיא .ענעבראטשעג
 ־סור ןיא עימעדיפע יד ןעװעג ןאד זיא קראטש םרעדנוזעב .טלעטשעגבא
 ראפ סאװ ,ןענהאמרעד ךיז לאז ןעמ ןעװ ,טינ סאד זיא רעדנואװ ןײק .דנאל
 ־נוזעב ,דנאלסור ןיא טשרעהעג טלאמעד טאה םע טײקרעטםניפ ,ץומש א
 ־רע רעד ײב ןענײז ןעדנעגעג עשיםור לעיפ ןיא .רעפרעד יד ןיא םרעד
 קלאפ ערעטםניפ םאד .ןעגנונדראנוא עגיטולב ןעמוקעגראפ ערעלאכ רעטש
 עכילקערש יד ענשימוא םע ןעטײרפשרעפ םיריוטקאד יד זא ,ןעטלאהעג טאה
 רעד טימ ןעטיוט ןעפליהעג ערעײז ןוא ײז טגעלפ ןעמ ןוא ,עימעדיפע
 ךיוא דנאלסור ןיא ןהעשעג ןענײז ןעכאז עכלעזא) טײקמאזיורג רעטםערג
 גנאל טשינ ראג ךאנ וליפא ,םעימעדיפע־ערעלאכ עגידרעטעפש יד תעב

 .(קירוצ
 עכלעזא וצ ןעבאה םעדײז־רעטלע ערעזנוא זא ,ךיז טהעטשרעפ םע
 ןעדיא .טאהעג טינ תוכײש םוש ןײק ןעגנונדראנוא עמאזיורג ןוא עדליװ
 עשלאפ עכלעזא ןופ םעט םעד טריפשעג גונעג ןײלא לאמא ךאד ןעבאה
 טעװעשובעג עפארײא ןיא טאה םע ןעװ ,רעטלאלעטימ ןיא ןעגנוגידלושעב
 טכארטעגםיוא ןעמ טאה ״טיוט ןעצראװש״ ןופ עימעדיפע עכילקערש יד
 ־כרוד ןעפור ןוא רעמינורב יד ןעטפיגרעפ ײז זא ,לובלב םעד ןעדיא ןעגעג
 ־םיוא ןאד ןענײז תוליהק עשידיא עצנאג .קנערק עגיד׳ארומ יד םיורא םעד
 ־קערש יד ןעםעגרעפ טינ ןעבאה ןעדיא .ןעראװעג טנערברעפ ,טעליוקעג
 ־וצ ןענאטשעגסיוא ןענײז ןרעטלע־רוא ערעײז סאװ ,ןײפ ןוא ןעדײל עכיל
 עדליװ יד ןיא ןעביולג טנאקעג טינ ,אזלא ,ןעבאה ײז .לובלב םעד בעיל
 ־עג גידנעטש םע זיא ,םעד ץוחא ןוא .םיריוטקאד ןעגעג ןעגנוגידלושעב
 ־עב ןוא ךיז ןערירוק םאד ןעבאה וצ בעיל רוטאנ ם׳נעדיא םעד ןיא ןעגעל

 .םיריוטקאד וצ גנוטכא רעדנוזעב א טימ ךיז ןעהיצ
 ־לאהעג םעדײז־רעטלע ערעזנוא ךיוא ןעבאה ,ערעדנא יװ יוזא רעבא

 עכילשנעמ ראפ לעמיה ןופ ףארטש א זיא עימעדיפע־ערעלאכ יד זא ,ןעט
 טימ ,גנאל טשינ ראג ךאנ .טײקנעסאלעגסיוא ,טײקמורפ־טינ ראפ ,דניז

 ־יא ענעפראװרעפ יד ןיא טגעלפ םע ןעװ ,קירוצ רהאי גילדנהעצ עכילטע
 עירעטפיד ןופ ןעבראטשעג ןענײז רעדניק זא ,ןעפערט ךעלטדעטש עשיד
 דלאב ןעמ טאה ,סניראטעפניק טימ ןעקילגנוא ןהעשעג ןענײז םע רעדא
 ןעמ ןוא טכוז ןעמ זא .״דניז ענעטלאהעב״ ,״םיאטח״ ןעכוז ןעמונעג
 א ,לשמל ,ןעקעדטנא טגעלפ ןעמ .עקאט ןעמ טניפעג ,ןעניפעג ליװ

 ,טלעמרומעג סיפע ליטדעטש ןיא טאה ןעמ רעכלעװ ףיוא ,לעבײװ
 טאה רע זא ,טכאדרעפ א ןעלאפעג זיא סע ןעכלעװ ףיוא ,דוחב א רעדא
 עקאט דניז ערעײז ראפ זא ,ןעװעג ראלק זיא םע .ןעװעג תבש ללחמ
 ־אטעפניק יד טלעװ רעד ןופ קעװא־ןעהעג ,ךעל׳הפוע ענײלק יד ןעבראטש
 ןעצנאג םעד טזאלעגםיוא ןעמ טאה םיעשר עטקעדטנא יד ףיוא ןוא .סניר
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 טאה ןעמ ,ײרעקױפ טימ ןעםאג יד רעביא טרהיפעג ײז טאה ןעמ ,סעכ
 .תופרח ןאהטעגנא ײז

 גנאל טיג ראג ךאנ זנוא ײב ןעמוקראפ ןעגעלפ ןעכאז עכלעזא ביוא
 ןעזעיגילער ןופ גנומיטש א ראפ סאװ ,ןהעטשרעפ וצ טכײל זיא ,קירוצ
 טרעדנוה יװ רעכעה טימ ןעדיא ןעשיװצ ןעפורעגםיורא טאה םע קערש
 א ןהא ןעמוקמוא ןעגעלפ ןעשנעמ ואװ ,ערעלאכ עטשרע יד קירוצ רהאי
 טאה אד .רעטנוא טהעג טלעװ יד זא ,טכודעג ךיז טאה םע ןוא ,להאצ
 ,טײל עגידניז ענעטלאהעב ענלעצגײא ןעגעװ טינ טלעדנאהעג ןיוש ךיז
 טגידגיזעג ןעבאה עלא ,גידלוש ןענײז עלא .ללכ ןעצנאג םעד ןעגעװ רונ
 הבושת ןעזומ עלא .ףארטש עכילקערש יד ךיז ףיוא טכארבעגפיורא ןוא
 ןעדגעװבא רעטשרעביוא רעד טעװ ,םורפ ןוא גיטכראפסטאג ןערעװ ,ןאהט

 .ןעמיראברעד ךיז ןוא ןראצ ןײז
 רעד ןיא ףורפיוא ןא ,טנעמוקאד רעטנאםערעטניא ןא טגעיל זנוא ראפ
 ־נוה רהאי א טימ ןעבאה םע ןעכלעװ ,(״תררועתה״) ךארפש רעשיאערבעה
 טזאלעגםױרא ,ערעלאכ רעטשרע רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ,קירוצ טרעד
 ־אה םאװ ,ןעקילגמוא יד טנאקעב ןענײז ןעמעלא״ .םינבר רעװעשראװ יד
 — ,ףורפיוא םוצ עדערראפ רעד ןיא רימ ןענעײל — ,״ןעפארטעג זנוא ןעב
 טאג ןוא ,ןערעװ טעװעטארעג גידנעטש רעטײװ ףיוא ןעלאז רימ םוא ןוא״
 טפירשראפ יד ןעליפרע ןעמ ףראד ,קגערק עדעי ןעדנעװבא זנוא ןופ לאז
 זומ ,תיגעת א םלוע םעד ףיוא ףיורא טגעל ןעמ ןעװ זא ,ךורע־ןחלוש ןופ
 ־עב ןוא טײל־טדאטש יד ןופ גנורהיפפיוא יד ןעשראפםיוא גיטײצכײלג ןעמ
 יד עקאט טהעטשעב םעד ןיא םיראװ .ןעגנולכיורטש ערעײז ןעגיטײז
 רעכילרעפרעק רעד בעילוצ .תינעת םענײמעגלא םעד ןופ גנוטײדעב־טפיוה
 ןעמ ןוא ,תינעת א ןעמיטשעב וצ ןעװעג ךילגעמנוא רעבא זיא טײקכאװש
 םלאפנעלא זיא ךאד .ןעטםאפ םאד ןרעטכײלרעפ טזומעג ,טרהעקרעפ ,טאה
 גנוטכא םעד ףיוא גיםײלפ ןוא ,ךילגעמ רונ םאװ ,ץלא ןרעסעבוצםױא גיטיונ
 ןערעה םײב םאװ ,ןעכאז עכלעזא ראפ־ןעמוק םע״ יװ יוזא ןוא .״ןעבעג
 ־ײזעב ןעמ זומ רעבירעד ,״רעיורט ןופ העװ ץראה םאד טוהט םעד ןעגעװ
 וצ ףורפיוא םעד טימ ךיז ןעדנעװ םינבר יד ןוא ,גנולכױרטש יד ןעגיט
 אד ןערעװ םאװ ,ןעטפירשראפ עלא יד ןעלאז ײז ,טדאטש רעדעי ןיא ןעדיא
 ןעמהענרעפ טאג טעװ ,טײקגיליװטײרג ןוא דײרפ טימ ןעליפרע״ ,ןעבעגעג

 .״ןעבאה תונמחר זנוא ףיוא לאמ עלא ןא טציא ןופ ןוא טעבעג רעזגוא
 טמיטשעב ףראד טדאטש רעדעי ןיא״ :ןעטפירשראפ יד ןעהעג רעטײװ
 לאז םאװ ,שנעמ רערעכיז א ,(חיגשמ) רעהעזפיוא רעגידנעטש א ןערעװ
 עדנעגלאפ עלא יד ףיוא ןהעזפיוא ףראד רע •להק ןופ טלאהעג ןעגירק

 :ןעכאז
 ־עמוא ןוא ןרעיוט ,רעזײה עלא ןיא תוזוזמ יד ףיוא ןעבעג גגוטבא (א״
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 םעד טימ ןענרעל לאז טדאטש ןופ בר רעד .ןײז ןעפראד ײז ואװ ׳םוט
 טנעװאהעב םעד ןיא ןײז לאז רע םוא ,תוזוזמ ןעגעװ םיניד עלא חיגשמ
 .בר םײב ןעגערפ רע זומ לעפײװצ ןעטסעדנימ ןעדעי ײב .ראלק ןוא
 ץגאג ןיא ןעקוקכרוד טאנאמ ןעדעי לאמ ןײא סנעטםגינעװ זומ חיגשמ רעד
 ,ןעטראד ןוא ,תוזוזמ יד טע׳בנג׳עג ואװ־ץיגרע טינ טאה ןעמ יצ ,טדאטש
 ־נײא גירעהעג תוזוזמ יד ןעמ לאז ,הבנג א ראפ ןעבאה ארומ ןאק ןעמ ואװ
 ןזח רעד לאז ,עשראװ ןיא םרעדנוזעב ,טדעטש עםיורג יד ןיא .ןערעבגע
 ןעפיוק ןעמ לאז ךיוא .װ .זא .א ,ןעבעג גנוטכא םעד ףיוא להוש רעדעי ןופ
 ,ןעשנעמ ןעטינעג א ,החמומ א ײב רונ תיציצ ןוא תוזוזמ ,תועוצר ,ןיליפת
 ןײז ךיוא זומ ןעמ .בר ןעגיטרא םעד ןופ רשכה א םעד ףיוא טאה םאװ
 ן׳פיוא יאם ,טרא ןעגירעהעג םעד ףיוא ןיליפת ןעגעל ןיא טיהעגבא רהעז

 .דנאה רעד ףיוא יאם ,פאק

 הוקמ רעד ןיא רעסאװ םאד זא ,רעדעב יד ףיוא ןעבעג גנוטכא (ב״
 א שממ סאד זיא טײצ־רעטניװ םיראװ ,טמיראװעגנא גירעהעג יװ ןײז לאז
 ,ןאהטעג ךילטנערא טינ סע טרעװ רעטרע לעיפ ןיא .ןעבעל ןופ עגארפ
 ףראד רעבירעד .גירעהעג יװ טינ ןעמ טוהט ,וליפא טמיראװ ןעמ ןעװ ןוא

 .טמיראװעגנא ןײז גידנעטש לאז רעםאװ םאד זא ,ןעבעג גגוטכא ןעמ
 ןערעװ טפיוקרעפ טינ לאז םע ,םעקטאי יד ףיוא ןעבעג גנוטכא (ג״
 לעיפ םיורא טמוק ןופרעד םיראװ ,ע׳פירט טימ םענײאניא שײלפ ע׳רשכ
 ןופ לעםילש רעד ףראד ,גיטכעדרעפ זיא בצק רעד ביוא .גנולכיורטש
 ראג זיא ךאז יד ביוא ןוא .חיגשמ םײב ןײז שײלפ ע׳רשכ טימ םארק רעד
 ןעניפעג ,שײלפ ע׳רשכ ןעפיוקרעפ םײב ,םארק ןיא ךיז ףראד ,גיטכעדרעפ

 .שנעמ רעטביולגעב א
 גידנעטש ןעלאז (רוקינ) שײלפ ןרעבײרט םײב זא ,ןעבעג גנוטכא (ד״
 לעיפ סיורא טמוק ןופרעד םיראװ ,םעד ןעגעװ םיניד עלא ןערעװ טיהעגבא

 .גנולביורטש
 חיגשמ רעד זומ ,בוריע ןא ןאהראפ זיא םע ואװ ,רעטרע יד ןיא (ה״
 זיא םע ואװ ,טדעטש ענעי ןיא .גירעהעג יװ ןײז לאז סע ,ןעבעג גנוטכא
 ןא ךיז ײב ןענדראוצנײא ןהעז רעניואװנײא יד ןעפראד ,אטיג בוריע ןײק

 .בוריע
 סאװ ,רעבײװ יד זא ,ןהעזפיוא ןעזומ עקרעקוט יד ןוא רעדעב רעד (ו״
 ,םײה־רעד ןיא ךיז ײב ,םעד ראפ ןעלאז ,הוקמ ןיא ןהעג תבש־ברע ןעפראד
 ןהעג ן׳ראפ רעבײװ יד ןעלאז ןעשנעב טכיל .װ .זא .א ,לעגענ יד ןערעש
 טימ זא ,ןעמהענסיוא קנאדעג ןיא ךיז ײב ײז ןעלאז ײברעד ןוא ,הוקמ ןיא

 .תבש לבקמ טינ ךאנ ײז ןענײז םעד
 בלאה א םורא דאב ןופ ןהעגםיורא (גאטײרפ) ןעלאז טײלםנאמ יד (ז״
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 ר׳דעז ןײז םוטעמוא םעד טימ ףראד ןעמ .ןעפאלק־להוש ן׳ראפ העש
 .טיהעגבא

 ,ץומש םוש ןהא ןײז לאז הוקמ ןיא רעסאװ םאד זא ,ןעבעג גנוטבא (ח״
 .װ .זא .א ,רעדעב םעד ףיוא םעד טימ ךיז ןעזאלרעפ טינ ןוא

 טינ ןערעװ ןעםאלשעג ןעמארק יד ןעלאז גאטײרפ זא ,ןהעזפיוא (ט״
 לאז ןעמ םוא ,ןײרא להוש ןיא ןהעג ן׳ראפ העש בלאה א טימ יװ ,רעטעפש

 .גאט רעלעה ךאנ זיא םע ןעװ ,ןעשנעב טכיל ןענאק
 א ײב רוג רעדײלק ןעהײנ ףראד שנעמ רעגיטכראפםטאג רעדעי (י״
 ־רעפ םעד ןעגעג ןערעװ וצ טלעכיורטשעג טיג םוא ,רעדײגש ןעטביולגעב
 סאד םיראװ ,רעדײלק ןיא ןעדײשעב ןײז ןעמ לאז ךיוא .זנטעש ןופ טאב

 .ןעטכיזניה לעיפ ןיא גיטכיװ זיא
 ־עװ םיניד יד ןעגעג ןערעװ טלעכיורטשעג טינ לאז ןעמ םוא (א״י״
 גנוטכא טדאטש ןײז ןיא בר רעדעי ףראד ,םירוכב ןעגעװ ןוא תבש ןעג
 ןעפיוק םאװ ,יד ןוא ,תומהב טימ םעדנערא ןעטלאה סאװ ,יד זא ,ןעבעג
 א ןעכאמ תבש ראפ ןעלאז ,ײז טימ ןעלדנאה ןוא רעבלעק ןעדיראי יד ףיוא
 .ץמח ןעפיוקרעפ ן׳טימ ןאהטעג טרעװ םע יװ יוזא ,יוג א וצ ףיוקרעפ
 ־ײברא םאװ ,םײוג רעטײברא ךיז ײב ןעטלאה עכלעװ ,םעראבראג יד ךיוא
 ןעזומ וצ טינ םע םוא ןוא ,ףיוקרעפ אזא ןעכאמ ןעפראד ,תבש םוא ןעט
 ־עג ןעצנאג םעד ןופ ףיוקרעפ א ןעכאמ ײז ןעלאז ,תבש־ברע ןעדעי ןאהט
 טעװ טדאטש רעײז ןופ בר רעד יװ טיול ,דרע ןוא רעזײה יד טימ טפעש

 .ןענרעל ײז
 רעד ףראד ,םיטחוש ײװצ ךיז ןעניפעג םע ואװ ,רעטרע יד ןיא (ב״י״
 ראפ ףלח ןײז ןעזײװעב ןערעדנא םעד לאז רעגײא זא ,ןעגאזנא ײז בר
 ןײא סנעטםגינעװ — תופוע ראפ ףלח םעד ןוא ,הטיחש רעםיורג רעדעי
 טיול גנונדרא ןיא ןײז לאז ףלח רעד םוא ,הירפ־רעד ןיא גאט ןעדעי לאמ
 רע לאז ,טחוש ןײא רונ ןאהראפ זיא םע ואװ ,ןעטראד .גנונײמ םנעדײב
 ףלח םעד ןוא ,בר םעד ןעזײװעב ףלח םעד הטיחש רעםיורג רעדעי ראפ

 .ךאװ ןיא לאמ ײװצ סנעטסגינעװ — תופוע ראפ
 לאז ,בצק רעד ךיוא יװ ,טכאפ א עדנערא ןיא טלאה סאװ ,רעד (ג״י״
 םיראװ ,ןעגנול יד קדוב זיא טחוש רעד יװ ,ײברעד ןײז טינ לאפ ןײק ףיוא

 .ןעגנולכיורטש עסיורג ךיז ןעמהעג םעד ןופ
 טדאטש רעדעי ןיא לאז םע ,גיטיונ ןוא טכער רהעז זיא םע (ד״י״

 ןעמעש סאװ ,עגיטפרעדעב עכלעזא ראפ עסאק־הקדצ א ןערעװ טנעדראעגנײא
 לאז הקדצ אזא ןוא ,בוט־םױ ןוא תבש ףיוא תובדנ ךיז ראפ ןעבײלק וצ ךיז

 .הירפ רעד ןיא גאטײרפ ןעדעי ןעלײט ןעמ
 רעדניק יד טימ ןענרעל םידמלמ יד ןעלאז טדאטש רעדעי ןיא (ו״ט״
 ,עמש־תאירק ןופ םיניד יד טימ ,ךורע־ןחלוש ןופ רועיש א גאט ןעדעי
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 רעדעי םאװ ,םיניד ענעי — ״וו .זא .א ,תבש ,ןעשאװ דנעה ,תוכרב ,ןענװאד
 דמלמ רעד ,הרות רעד טיול ןערהיפוצפיוא ךיז יוזא יװ ,ןעסיװ זומ דיא
 עלא ןעלאז ײז ,דײר־רסומ טימ רעדניק יד ןעגיטפערק גידנעטש ףראד

 .ןעליפרע םיניד
 רעהעזפיוא ןערעװ טמיטשעב טדאטש רעדעי ןיא ןעפראד םע (ז״ט״
 טאג ,ןעלאז טײלםנאמ זא ,הנותח רעדעי ײב ןעבעג וצ גנוטכא ,(םיחיגשמ)
 וערעװ ועבעגעג ףראד ףיורעד .תובקנ טימ ןעצנאט טיג הלילח ,טיהעב
 ףראד ךיוא .ןערעװ טלעכיורטשעג טינ לאז ןעמ ,גנוטכא עטםגנערטש יד
 בוט־םױ רעדא תבש םוא ןעלאז עגיבוטש ענײז זא ,ןעבעג גנוטכא רערעדעי
 ןיא ןעלאפוצנײרא טינ םוא ,רעזײה־קגעש יד ןיא עװאק ןעקנירט ןהעג טינ
 טמיטשעב ןעלאז טדאטש רעדעי ןיא .טײקגיגיזטכײל ןוא ײרעלעיפש

 .םעד ףיוא ןעבעג וצ גגוטכא ,רעהעזפיוא ןערעװ
 ־םנאמ א זא ,ןעבעג גגוטכא בוטש ןיא ךיז ײב ףראד רערעדעי (ז״י״
 ןעלאז םירוחב ײװצ ךיוא ,ןײלא ענײא ןעבײלב טינ ןעלאז הבקנ א טימ ליב

 .טעב ןײא ןיא ןעמאזוצ ןעפאלש טינ
 לאז ןעמ ,םלוע םעד ןעגעראװ בר רעד ףראד טדאטש רעדעי ןיא (ח״י״
 ,גנאגרעטנוא־ןענוז ן׳ראפ העש בלאה א ןעמאדק יד ןעםילשרעפ גאטײרפ
 ןיוש זיא סע ןעװ ,ןאד טשרע טכיל ןעדניצנא ןעמ לאז טכאנ־וצ־תבש ןוא
 ײרד ןיוש זיא םע סאװ ,םעד טימ ךיז גידנענעגונעב טיג ,טכאנ רעכיז
 .תועט א םעד ןיא ןעבאה ןעשגעמ לעיפ םיראװ ,ןהעז וצ ןערעטש עםיורג

 ־רעפ טינ ךיוא ,עמש־תאירק טימ טײצ־רעמוז ןײז טיהעגבא (ט״י״
 ראפ ןעביוהגא םלאפנעלא ןעמ לאז טײצ־רעמוז .תירחש טימ ןעגיטעפש

 .״ןעביז רעגײז
 ־רעפ ןעבאה םינבר רעװעשראװ יד םאװ ,ןעטפירשראפ יד ןענײז םאד
 ,טנעדראדעפ ןעבאה ײז .ערעלאכ ןופ עימעדיפע רעד בעילוצ טכילטנעפע
 ־רעפ םוטעמוא לאז ,טזאלעגםיורא ןעבאה ײז ןעכלעװ ,ףורפיוא רעד זא
 ־אק ןעקישרעדגאנופ ןעמ לאז טדעטש ערעסערג יד ןופ .ןערעװ טײרפש
 ןעפעלקרעדנאגופ ךיוא ,ךעלטדעטש ענײלק יד ןיא ףורפיוא םעד ןופ םעיפ
 ־עג טגעלעגפיורא זיא םינבר עגיטרא עלא ףיוא .םישרדמ־יתב עלא ןיא
 רימ״ .ןיגע ןעצגאג םעד ףיוא ןעבעג גנוטכא ןעלאז ײז ,טכילפ יד ןעראװ
 ןעלעװ ןעדיא זא — ,ףורפיוא רעד ךיז טגידנערעפ יוזא — רעכיז ןענײז
 ־עירפ ןעטײרפשםיוא זגוא רעביא טעװ טאג ןוא ,םיטש רעזנוא ןעמהענרעפ

 עלא ףיוא זגוא טעװ ןוא קנערק עדעי זנוא ןופ ןעדנעװבא טעװ רע ,ןעד
 ״!ןעצישעב לאמ

 ־רעטלע ערעזגוא זא ,ןענעבער וצ תועט א ןעװעג רעבא טלאװ םע
 ,תוזוזמ יד ןעװעג קדוב ,טקוקעגכרוד רונ טײצ־ערעלאכ ןיא ןעבאה םעדײז
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 ,.װ .זא .א ,םיבצק ןוא םעקטאי יד טרילארטנאק גנערטש ,ןעװעג ללפתמ
 רעכילקערש רעד ןעגעג רהעװעג עגיצנײא רעײז ןעװעג זיא סאד זא ןוא
 ןעבאה ןוא ןײז אצױ טינ ןײלא םעד טימ ןעגעלפ ײז ,ןײנ .עימעדיפע
 ןאהט וצ טשינ ןעבאה םאװ ,ןעלטימ ערעדנא ךיוא טדנעװעגנא ךײלגוצ
 ־עג ןעביוא ןעבאה רעזעל יד יװ .טײקגטיכראפסטאג ןוא טײקמורפ טימ
 גנערטש ןעבירשעגראפ ףורפיוא ןעשינבר םעד ןיא וליפא טרעװ ,ןהעז
 םאד ןוא ,טײקנײר ןיא ןעטלאה הוקמ יד לאז ןעמ זא ,ןעבעג וצ גנוטכא
 ־ער אזלא ןעבאה םינבר יד ךיוא .ןערעװ טמיראװעגנא טוג לאז רעסאװ
 ןופ טכיזניה רעד ןיא גנוטײדעב א זיולב טאה םאװ ,ךאז אזא טרידנעמאק

 .טקגופדנאטש ןעשיניצידעמ ןופ גיטכיװ עקאט זיא ןוא טײקכילנײר
 ־יג עכלעװ ,ןעטנעמוקאד עשידיא עטלא עגינײא ךיז ןעניפעג רימ ײב
 ןעגעלפ ןעדיא םאװ ,ןעלטימ עשיניצידעמ יד ןעגעװ ףירגעב א זנוא ןעב
 ןענײז ןעטנעמוקאד יד .ערעלאכ ןעגעג ןעכיורבעג ןעטײצ עגילאמא ןיא
 טריקאילבעגבא ןעבאה ײז ןופ ןעלעטש עגינײא .ןעראװעג לעג טײקטלא ןופ
 ײז ןעכלעװ ףיוא ,ריפאפ םעד גילדעװ .ןעראװעג ןעסירוצ ןענײז רעדא
 -עהעג ײז .טרעדנוה רהאי א טלא ײז ןענײז ,ןעראװעג ןעבירשעג ןענײז
 ףירב ןענײז םאד .ערעלאכ רעטשרע רעד ןופ טײצ רעד וצ ,אזלא ,ןער
 ןעגײז ןעריפאפ יד .עימעדיפע רעד וצ ןא ךיז ןערהעק םאװ ,ןעציטאנ ןוא
 ,שיאערבעה בלאה — ,ךארפש רעטשימעג רעגיטלאמעד רעד ןיא ןעבירשעג
 ןעמאטש ײז זא ,ןעגנירד ןעמ ןאק רעטרעװ עגינײא ןופ ןוא ,שידיא בלאה
 ־עװ תועידי עיונעג אד ןעניפעג רימ .דנעגעג רעװעיק ןופ ןוא עטיל ןופ

 :ערעלאכ רעד ןופ ןערירוק ןאד ךיז ןעגעלפ ןעדיא יוזא יװ ,םעד ןעג
 יד טקיש םאװ ,רעטשרעבױא רעד ןײז לאז טשנעבעג ןוא טביולעג״

 ־טדאטש ערעזנוא — ,ףירב א ןיא אד רימ ןענעײל — ,הכמ רעד ראפ האופר
 זיב .האופר עטריבורפעגםיוא ןא ,הצע עטכער א ןעגנאגרעד ןענײז טײל
 ףליה ם׳טאג טימ ןוא ,ןעיורפ ןוא טײלםנאמ לעיפ ןעבראטש ןעגעלפ טציא
 רעבירעד .״עקנארק עלא טעװעטארעגבא טנײה ןוא ןעטכענ רימ ןעבאה
 ־עג ןעדנעװנא ףראד ןעמ םאװ ,ןעלטימ עלא יונעג רעבײרש רעד טעדלעמ
 רעד ןופ גנובײרשעב עצרוק א ךיוא אד ןעניפעג רימ .קנערק רעד ןעג
 גנילצולפ ןוא ,םאג רעד רעביא רעטנוזעג א טהעג שנעמ א״ :ערעלאכ
 ןוא ןעכערב א ןא םהיא טפאכ םעד ץוחא ןוא ,טכאמנהא ןיא רע טלאפ
 ןײז וצ ןעבאה ארומ טינ ףראד שנעמ רעטינעג א״ .״(לושלש) רישקאל
 ןא טבײרש — /׳םהיא ןעגעװ ןעגראז ןוא ןעקנארק םעד טימ םעגײאניא
 םע יװ״ .ןעמיראװרעד הלוח םעד ןעמ ףראד ךאז עטשרע יד .רערעדנא
 ־גוא ןעראפש וצ רעדא ,פאק רעד ןאהט העװ ,םולשו סח ,ןא רונ טביוה
 ןעמיראװנא ןעמ לאז ,ךיוב ןיא ןעשטרוב קראטש רעדא, עלעפעל ן׳רעט

 .״םעטאיפ יד וצ ןעגעלוצ ןוא ךוט א ןיא ןעלקיװנײא ײז ,לעגיצ
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 ־וצ ןוא ךוט א ןיא ײז ןעלקיװנײא ,ןעײלק ןעהירב ךיוא ףראד ןעמ
 ןעקעדנײא טוג ןוא ,ןעדלוד רונ ןאק רע יװ ,סײה יוזא ןעקנארק םעד ןעגעל
 סאװ ןוא ,ןעציװש לעיפ רהעז לאז רע םוא״ ,טנאװעגטעב ןיא הלוח םעד
 הלוח םעד ןעמ לאז רעבא טפיוהרעד .״רעםעב ץלא זיא ,טציװשעג רהעמ
 דנעה יד ןערעװ ןעשנעמ א ײב זא ,הלילח ,רונ טקרעמעב ןעמ יװ״ .ןעבײר
 דלאב ןעמ לאז ,ןערעװ וצ העװ ןא ןעביוה דנעה יד ןוא ,טלאק סיפ יד ןוא
 ־ײאניא ץלא ןעשימוצ ,רעפעפ עשיקרעט ,רעפנאק ,טריפש ןעטוג ןעמהענ
 לענאלפ קיטש א טימ ןעבײר םעד טימ לאז ןעמ ןוא ,ןעמיראװנא ןוא םענ
 ןוא ךיוב ןעצנאג םעד ןוא ץראה סאד ,םיפ יד ןוא דנעה יד הלוח םעד
 ןא ןיא .״חכ ןעצנאג ן׳טימ ןעבײר ,ןעפײלש יד — רקיע רעד ןוא ,םינפ
 ־ײר וצ לעטימ עגיבלעז סאד טרידנעמאקער טרעװ םע ואװ ,ריפאפ רעדגא

 :רעבײרש רעד ךײלגוצ טכײרטשרעטנוא ,״טכײפ טרעװ בײל רעד זיב״ ןעב
 ןעשאװאוצבא ןוא ,םולשו םח ,ןעלהיקרעפ וצ טינ ,םשה ןעמל ,םײװש םעד״

 .״לאמ םעדעי
 :לעיפשײב םוצ .תואופר ערעדנא ךאנ ןעזיװעגנא ןערעװ ,םעד ץוחא
 םעד ןעבעג ןוא עטנעמ ןעכאק ןעמ לאז ,רישקאל םעד ןעלעטשוצבא םוא״
 רעד ןוא ,ןעמיוז ענעםקאלפ רעםאװ ןיא ןעכאקבא ךיוא ,ןעקנירט וצ הלוח
 טינ טעװ םאד ,םולשו םח ,ןעװ .דײהרעמיראװ ןעקנירט סע לאז הלוח
 ןא ןופ לעכלעג א טימ לאמכארק ןופ ענאק א ןעכאמ ןעמ לאז ,ןעפלעה
 ןופ יצ גיגאה ןופ ענאק א רעדא״ ,״לײאמױב ןוא ןעמיוז ענעםקאלפ ,ײא
 םעד ןעבעג וצ ןעבירשרעפ טרעװ ןעכערב ןעגעג .״רעקוצ טימ ךלימ
 עטנערבעג ןעסיוטשוצ ןעמ לאז ךיוא ,רעסאװ־גנירעמיצ עקראטש ןעקנארק
 א ךאנ .הלוח םעד ןעקגירט ןעבעג ןוא ןײװ ןיא ןעטישנײרא ,טאקםומ
 .ןעלדנאמ ןופ ץכעלאש טימ ןעפיורג־לירעפ רעסאװ ןיא ןעכאקפיוא :האופר
 ,גיגעװ ראג רונ ,רעפנאק טימ טריפש לעסיב א ןעבעג וצ ךיוא זיא טוג״
 ןופ ךיז ןעטיהבא״ .״רעםאװ־עטנעמ עטמיראװעגנא—ןעקנירט וצ ףיוא ןוא
 .״גנירעה ןײק ןעםע טינ ךיוא ,סאװק םוש ןײק ,רעסאװ עטלאק ןעקנירט
 דניװ ןײק לאז םע ,םיראװ ךיז ןעדײלק ,טלעק ןופ רעפרעק םעד ןעטיה״
 טימ םעקירוב ןופ לעםאר ןעקגירט וצ טוג זיא םע״ ״ןעמהענכרוד טינ
 :לעטימ אזא ךאג ןאהראפ .״עטכאקעג ןײק טינ רעבא ,לעבאנק ענעבירוצ

 עקראטש טראװק עבלאה א ,ץכעגעשזד ענײר טראװק עבלאה א ןעמהענ״
 ־אמ) טפענעז ענעבירעג לעפעל עבלאה א ,טריפש טראװק עבלאה א ,גיםע
 ־וצ ,לעבאנק ךאלפעק רעיפ ,רעפעפ עשיקרעט לעפעל עבלאה א ,(דראטם
 םעד טימ ןוא לעפעל־עװאק א םעד ןופ ןעמהענ ךאנרעד ,ןעמאזוצ ןעשימפיונ

 .״ןעצראה ן׳רעטנוא הלוח םעד ןעבײר
 ןעזאל דלאב ןעמ לאז ,קראטש ,םולשו םח ,טרעװ ערעלאכ יד ןעװ״

 ־נײא טרידנעמאקער ךיוא טרעװ סע .״דנאה א ןופ רעדא םופ א ןופ טולב
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 לעקיטש א ףיוא (ןיטנעפרעט) ״ראדיגיפש״ סנעפארט עכילטע ןעמהעגוצ
 (דראטםאמ) עצישטראה ןעגעל ןעמ לאז ץיה יד ןעליטש וצ םוא״ .רעקוצ
 טרעוו סע /׳דגעה יד וצ ןוא (סערקיא יד) םיפ יד ןופ שיילפ עבארג יד וצ
 א סאג ןיא ןהעגםיורא טינ הירפ־רעד ןיא לאז ןעמ זא ,ןעזיװעגנא ךיוא
 ץנעסע םנעפארט עכילטע ןעמהענוצנײא רעהירפ טוג זיא סע .רערעמכינ
 ־טימ ענעדישרעפ גידנענעכערםיוא .רעקוצ לעקיטש א ףיוא עטגעמ ןופ
 ןהעזעג ןעגיוא ענײמ טימ באה ךיא״ :ףירב ןײז ןיא רענײא טבײרש ,ןעל
 גאט ןײא ןיא םעד טימ ןעטראד טאה ןעמ יװ ,(.בוג רענליװ) זדיװ ןיא
 ,ןעזיװעגנא טאה רע םאװ ,תואופר יד .״ןעשנעמ גיצפופ זיב טעװעטארעגבא
 ףירב רעדגא ןא ןיא .״בוטש רעדעי ןיא ןײז טײרג גידנעטש ןעפראד״
 ־ער יד ןופ סעיפאק ןעלײטרעדנאנופ ןעמעלא לאז׳מ ,רעבײרש רעד טעב
 םעד ןעגעװ ןעפורסיוא ןעמ לאז ךיוא ,טרידנעמאקער רע םאװ ,ןעטפעצ

 .ןעלהוש יד ןיא
 ךיא סאװ ,תואופר ןוא ןעטפירשראפ יד טימ ןעגעגונעב ךיז לעװ ךיא
 טײװ רהעז ןיב ךילנעזרעפ ךיא .ןעריפאפ עטלא יד ןופ טכארבעג אד באה
 םענײמ ,טסילאיצעפס א ןעטנעמוקאד יד ןעזיװעג ךיא באה ,ןיצידעמ ןופ
 יד ןופ ךם א זא ,טגיטעטשעב רימ טאה רענעי .ראטקאד ןעטנאקעב א
 גיסעמקעװצ עקאט ןענײז ,ןעבעגעג אד ןערעװ סאװ ,ןעלטימ ןוא תוצע
 ־אה רימ .ערעלאכ ןעגעג טדנעװעגנא טציא ךאנ ךיוא זיױולײט ןערעװ ןוא
 ,טנהאמרעד אד באה ךיא עכלעװ ,ןעריפאפ עטלא יד ןיא ךיז ראפ ןעב
 ־סיוא טינ ראג ךאג זנוא ײב זיא סאװ ,טיבעג אזא ןופ לעיפשײב ןײלק א
 ־טימ ״עקםבאב״ ענעי ,ןיצידעמ־סקלאפ עשידיא יד זיא םאד .טשראפעג
 ײב .ןעטײהקנארק ענעדישרעפ ןעגעג ןעכיורבעג ןעגעלפ ןעדיא םאװ ,ןעל
 ןא ךיז ןערהעק םאװ ,ןעגארפ יד טימ טםנרע ךיז ןעמ טמהענרעפ ןעטײל
 טציא זיב םעד טימ ךיז ןעמ טאה רעבא זגוא ײב .ןיצידעמ־םקלאפ רעד וצ

 .טריסערעמניא טינ ראג מעמכ
 ־אה סעדײז־רעטלע ערעזנוא זא ,ןענעכײצרעפ וצ טנאםערעטניא זיא םע
 ערעטגומ יד זא ,ללכ םעד טסואװעג קירוצ רהאי טרעדנוה טימ ןיוש ןעב
 ,עימעדיפע־ערעלאכ א ןופ טײצ רעד ןיא גנוטײדעב עסיורג א טאה גגומיטש
 ־יג ןאק ,ןרעטיצ ןוא ךיז ןעקערש ןײא ןיא טלאה סאװ ,שנעמ רעד זא ןוא
 ןענעייל — ,ןעקערש טיג ךיז ןעמ ראט טפיוהרעד״ .ןערעװ קנארק רעכ
 ןעגעװ) ןעטכארט טינ ןוא ן׳הגאד טינ — ,ףירב יד ןופ םענײא ןיא רימ
 ךיוא טבײרש — ״טמיטשעג טוג ,רעטנומ ןײז ףראד ןעמ״ .״(קגערק רעד
 לעטימ טוג א ,הלוגם עסיורג א זיא םאד זא ,גידנעזײװגא ,רערעדנא ןא

 .ןערעװ קגארק ןעגעג
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 תולג ןיא ןעדיא יד עכלעװ ןופ ,תוכמ עטםרעטיב יד ]ופ ענייא
 תופידר יד .תוריםמ ןופ גאלפ יד ןעװעג זיא ,ןעטילעג גידנעטש ןעבאה
 האנש יד ,ןעדיא ףיוא ןעטאשעג רעהפיוא ןהא ךיז ןעבאה םאװ ,םילובלב ןוא
 ןעבאה ,טירש ןעדעי ףיוא טגלאפרעפ ײז ןעבאה עכלעװ ,טכאדרעפ ןוא
 ןעמוק וצ רעגינעװ סאװ גנובערטש יד ןעדיא ײב ןעפורסיורא טזומעג
 טײהנעגעלעג יד ײז ןעבעג רעגינעװ סאװ ,עדמערפ טימ גנורהירעב ןיא

 ,להיפעג־םנעבעל םאד .ןעטײהנעגעלעגנא עשידיא ןיא ךיז ןעשימוצנײרא
 ־עג םעד טריטקיד שירעלהעפעב םאד טאה ץושטסבלעז ןופ להיפעג םאד
 ןעלטימ עטסגיטכיװ יד ןופ םנײא םלא ,קלאפ ןעשידיא ןעטגאיעג ,ןעטקירד

 .ץנעטםיזקע ןײז ןעטיהוצבא ףיוא
 ־עלא ןעבאה ײז רעביא ,קערש ןיא גידנעטש טבעלעג ןעבאה ןעדיא
 ־יוט טרעיולעג ןעבאה םוטעמוא .ןערהאפעג עטסגרע יד טבעװשעג לאמ
 ןעכאמ ײז ןעגעלפ ןעדיא םענלעצנײא ןעדעי ראפ ןוא ,םיאנוש רעדנעז
 ןופ ערעפסאמטא רעד ײב ,ללכ ןעשידיא ןעצנאג םעד ךילטראװטנארעפ
 טזומעג רע טאה ,טבעלעג טאה דיא רעד רעכלעװ ןיא ,טכאדרעפ ןוא םאה
 רעגיצניװ םאװ ךיז ןעראטם ,טלעװ עגימורא יד ןעכײװםיוא רהעמ סאװ
 ןײא ןעשיװצ ךוםכם א ךיז טפערט םע ןעװ .ןאהט וצ ןעבאה רהיא טימ
 ןעמוקנא רעדא ,ןעטײל ףיוא ןעזאלרעפ ךיז ןעמ ףראד ,ןערעדגא םעד ןוא דיא
 טכאמ רעשיא׳יוג רעד וצ ןעדנעװ טינ ךיז ראט ןעמ רעבא ,ןיד־תיב םוצ
 ־עג טםעפ ןעדיא ךיז ןעבאה פיצנירפ אזא ןא .רעטכיר ערהיא וצ ןוא
 ־נעגײא יד לאז ןעמ ןעװ זא ,טסואװעג טוג ןעבאה ײז םיראװ .ןעטלאה
 ־םיורא ןעגנוהיצעב עכילרעניא ןוא ןעטיז ,גנונדרא־םנעבעל עשידיא עגיטרא
 ,רעטכיר עטמיטשעג גיטכעדרעפ ןוא ךילדנײפ ,עדמערפ יד ראפ ןעגגײרב

 ־יא םעד ראפ ןעקילגנוא ןוא םילובלב עטםערג יד וצ ןערהיפ סאד ןאק
 .ללכ ןעשיד

 ־לא יד טנרעלעג טאה יוזא — ״!ןעגאזםיוא טינ ןעמ ראט רדח ןופ״
 רעװ ןוא .ןעגנורהאפרע ערעטיב ערהיא טימ טײקכילקריװ עשידיא עכילגעט
 ןעמ טאה םענעי ,פיצנירפ־םנעבעל םעד טא ןעגעג טלעדנאהעג טאה םע
 לײװ .קלאפ ןײז ןופ דנײפ ןעטסכילדעש ,ןעטסגרע םעד ראפ טכארטעב
 טימ רע טאה ,ןעדיא םענלעצנײא ןא רונ ט׳רםמ׳רעפ טאה רע וליפא ןעװ
 רעװש זיא סע .ללכ ןעשידיא ןעצנאג םעד רהאפעג ןיא טלעטשעג םעד
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 אזא ןעדיא ײב ןעפורםיורא לאז סאװ ,ףירגעב ןעטײװצ א ךאנ ןעניפעג וצ
 ןעבאה ךאד ןוא .״רסומ״ ףירגעב רעד יװ ,סאה ןוא גנוטכארעפ עפעיט
 ־טכער עשידיא יד .םירסומ ןײק טלהעפעג טינ לאמנײק ןעדיא ןעשיװצ
 ־רעפ ןוא ןעגנוקירדעב עגיד׳ארומ יד ,טײקמירא עכילקערש יד ,טײקגיזאל

 רעד ראפ ןעדאב ןעגיסאפ א ןעפאשעב טאה ץלא סאד — ,ןעגנוגלאפ
 ,קורד רעכילרעםיוא רעד ןעװעג זיא סע רערעװש םאװ .תוריסמ ןופ הכמ
 טײצ עטרעטסניפ יד .סאג עשידיא יד טגאמרעפ טאה מירםומ רהעמ ץלא
 רעדנאםקעלא ןופ טפלעה עטצעל יד ןעװעג זיא דנאלסור ןיא ןעדיא ראפ
 ןיא .ןעטשרע םעד יאלאקינ ןופ טײצ יד ןוא הלשממ ם׳געטשרע םעד
 םעד ןעדיא ײב טכײרגרעד תוריםמ ןופ גאלפ יד עקאט טאה ןערהאי ענעי
 תוריםמ עשידיא עטפא עמאם ,עטסכילדעש ,עטסערג יד .דארג ןעטםכעה
 ־קעלא ןופ טײצ רעד וצ ןערעהעג םירסומ עשידיא עטסנעסיברעפ יד ןוא

 .ןעטשרע םעד יאלאקינ ןוא ןעטשרע םעד רעדנאס
 םעד ףיוא ? תוריסמ עשידיא יד טדנעװעג ןעװעג ןענײז םאװ ןעגעג

 ־ארפ רעד טימ ןרעפטנע טנאקעג ,רעגײטש ןעשידיא םעד טיול ,ןעמ טלאװ
 יד ,ךיז טכוד ,אטינ ? ט׳רםמ׳עג ט ש י נ ןעמ טאה סאװ ףיוא :עג
 ףיוא .תוריסמ ןײק ןעפורעגסיורא ןעבאה טינ לאז סאװ ,ןעדיא ײב ךאז
 םעד ןיא טביולגעג טינ טאה רע זא ,ןעמ טלהעצרעד ןעטשרע םעד יאלאקינ
 לאז ךאז יד ןעװ םיראװ .טולב ךילטםירק ןעכיורבעג ןעדיא זא ,לובלב
 ןעדיא ןעשיװצ ךיז ןעטלאװ — ,טרעלקרע רע טאה — ,ןײז יוזא עקאט
 רעד טעדלעמעג םעד ןעגעװ ןעטלאװ םאװ ,מירםומ גונעג ןענופעג םיװעג
 ךילקריװ יאלאקינ טאה יצ ,ןעלעטשוצטסעפ ךילגעמגוא זיא׳ס .גנוריגער
 ־לאפ זיא ײז ןיא טגעיל סאװ ,קגאדעג רעד זא רונ .רעטרעװ יד טגאזעג
 ־עג םיוק ןאק ןעמ .לעפײװצ םוש ןײק אטינ זיא םעד ןיא ,גיטכיר םאק
 רעשידיא ןופ גיױוצ אזא ,ןעבעל ןעשידיא ןעגילאמא ןיא לעקגיװ אזא ןעניפ
 ־ראנעדישרעפ יװ .טרהירעב טינ ןעבאה םירסומ ערעזנוא סאװ ,טײברא
 ןעבאה ,תוריםמ עשידיא עגיטײצראפ יד ןעװעג טינ רעבא ןענײז םע גיט
 םירםומ עשידיא יד עבלעװ טימ ,ןעטײהנעגעלעגנא עםיװעג טריטסיזקע ךאד
 אד ןעלעװ רימ .ןעמהעגרעפ גיםײלפ ןוא טפא םרעדנוזעב ךיז ןעגעלפ

 .ןעזײװנא ײז ףיוא רעטרעװ עצרוק ןיא
 רעד ןעמהענרעפ טגעלפ תוריסמ עגילאמא יד ןיא טרא ןעםיורג א
 םאװ ,ןעדיא ענעי ןעפורעג ןעטײצראפ ןעמ טאה יוזא .״םימלענ״ ןינע
 יד ןיא .ה .ד ״סעקזאקס עקםזיװער״ יד ןיא ןעבירשרעפ ןעװעג טינ ןענײז
 ראג ײז ןעבאה ,סע טסײה ,לעיציפא .גנורעקלעפעב רעד ןופ םרעטםײר
 טגעלפ גנוריגער עשיםור יד סאװ ,םעקטאדאפ עכיוה יד .טריטסיזקע טינ
 רעפיצ יד זא ,וצרעד טכארבעג ןעבאה ,ןעדיא ןופ לעיצעפס ןעמהעג
 ,העידי רעלעיציפא ןא טיול .םיורג רהעז ןעזעװעג גידנעטש זיא ״םימלענ״
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 דנעזיוט 130 יװ רהעמ ןעפארטעב 1819 רהאי ןיא ,.ב .צ ,ײז ןעבאה
 .תושפנ

 יװ םעדכאנ ,טרעםערגרעפ לעיפ ךאנ ךיז טאה ״םימלענ״ להאצ יד
 ־רעטילימ רעד ןעדיא ראפ ןעראװעג טרהיפעגגײא 1827 רהאי ןיא זיא םע
 טאה גגוריגער ס׳יאלאקינ .ענישטורקער עגירהאי־25 עבראה יד ,טםגעיד
 ןוא םעקטאדאפ יד ןעדיא ןופ טנהאמעג טײקגנערטש רעטסערג רעד טימ
 .״םימלענ״ יד ןעניפעגוצסיוא טהימעג גידנעטש ךיז טאה יז .ןטורקער
 ־ער ןוא סעקטאדאפ ןעלעטשוצ ךילטקניפ ראפ טײקכילטראװטנארעפ יד
 ־עגרעד־טינ עדעי ראפ .תוליהק עשידיא יד ףיוא ןעגעלעג זיא ןעטורק
 ־רעד א ןעדיא ןופ ןעמונעג גנוריגער יד טאה לעבור דנעזיוט ײװצ ענעב
 ײרד ךאנ — טורקער ןעדנעלהעפ ןעדעי ראפ ןוא ,טורקער םענעסקאװ
 ןעבאה ,תוליהק עשידיא יד ןופ רעהעטשראפ יד .ןעטורקער ענעםקאװרעד
 טײקכילטקניפנוא ראפ ןעמ טאה ,טײל ערעטלע ןײז טגעמעג וליפא ײז
 ־ער עדנעלהעפ ראפ ךאנ טאה ,םעד ץוחא .ןעטאדלאס ראפ ןעבעגעגבא
 ןערעװ טלעדנאװרעפ רעדיװ טגעלפ םאװ ,ףארטש־דלעג טמוקעג ןעטורק
 ,עניװאל־ײגש ןימ א יװ ןעװעג זיא םע .װ .זא .א ,ןעטורקער־ףארטש ןיא

 .ןעסקאװ ןײא ןיא ןעטלאהעג טאה סאװ
 עכילטנעדרארעסיוא טדנעװעגנא גנוריגער יד טאה טײצ וצ טײצ ןופ
 ־מורא טדאטש יד טגעלפ׳מ .תובוח יד ןענהאמוצפיוא םוא ,ןעפארטש
 ־זיוה ןעכאמ ,ןעזאלםיורא טינ םענײק גנאל ןעכאװ ,ןעטאדלאס טימ ןעלגניר
 .ןעטאדלאם ראפ ןעבעגבא ןוא ןעםאג יד ףיוא ןעדיא ןעפאכ ,ןעגנוכוז
 תובוח עשידיא יד ןענײז ,ןעטײקגנערטש עלא יד ףיוא טכאעג טינ רעבא
 .רעסערג ץלא ןעראװעג רהאי וצ רהאי ןופ םעקטאדאפ ןוא ןעטורקער ןיא
 טאהעג טינ ײז ןעבאה ,טרעטאמעג טינ ךיז ןעבאה תוליהק יד לעיפיװ ןוא
 ןעכילקערש םעד ןופ ןערעװ וצ רוטפ זיא םע ןעװ גנוגפאה עטםעדנימ ןײק
 ־עלקרע וצ גירעביא רעבירעד זיא םע .ןעםקאװעג ץלא זיא סאװ ,בראה

 ־עװ תוריסמ יד ןעגנײרב ןעגעלפ םע ןעדאש ןעגיד׳ארומ א ראפ םאװ ,ןער
 ןעטורקער־ףארטש ןוא תובוח־דלעג להאצ יד עכלעװ ךרוד ,״םימלעג״ ןעג

 .ןרעםערגרעפ לעיפ ךאנ ךיז טגעלפ
 .דנאבארטנאק וצ טרהעקעגנא ךיוא תוריסמ יד ךיז ןעבאה טפא רהעז
 .טלעקיװטגע גינעװ ןעװעג ןאד ךאנ זיא דנאלסור ןיא עירטסודניא יד
 ־טראפמיא רעד ןוא ,עפוטש רעגירעדינ ראג א ףיוא ןענאטשעג זיא יז
 א רהעז ןעװעג זיא תורוחם עשידנעלםיוא ףיוא להאצבא רעד ,ףיראט
 ־ברעמ יד ןיא טפיוהרעד ,םאלק רעשיצירפ רעכײר רעד רעבא .רעכיוה
 ־יונעג ךיז טאה רע ןוא ,טםוג םענײפ א טגאמרעפ ןיוש טאה ,םעינרעבוג
 ־עטנאלאג ןוא רוטקאפונאמ סרעדנוזעב) הרוחם םינימ ערעםעב ןיא טגיט
 ־ײבראסיוא טלאמעד ןעגעלפ ןעקירבאפ עשיםור יד םאװ ,יד רעדײא ,(ײר
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 ןעוועג ןעטײצ ענעי ןיא דגאבארטגאק ןופ קםע רעד זיא רעבירעד .ןעט
 ,ךײרטסע ןוא ןעסײרפ טימ ץינערג רעד ףיוא ,דנעגעג־ברעמ רעד ןיא
 עגיצנײא יד ןעװעג אד ןעגײז ןעדיא לײװ ןוא .טלעקיװטנע קראטש
 ־עג ןעװעג ײז ראפ ןענײז םעיסעפארפ ערעדנא עלא טעמכ ןוא ,רעלדנעה
 ־ארטנאק ןיא לײטנא ןעקראטש א ןעמונעג ,ךילריטאנ ,ײז ןעבאה ,ןעםאלש

 .ןעדנוברעפ םעד טימ ןעװעג ןענײז סאװ ,מיקםע ענעדישרעפ ןיא ןוא דנאב
 ־עג ןעבאה םאװ ,(װאלקש ,לשמל) ןעדנעגעג עשידיא ןעװעג ןאד ןענײז םע
 ךיז טאה םעד ןא םאװ ןוא ,דנאבארטנאק ןופ הנױח־טפיוה רעײז ןעגיוצ
 ־עג שיגרענע טאה גנוריגער עשיםור יד .ץנעטםיזקע רעײז טדגעװעג
 ןעגעלפ םאװ ,יד .הרוחם עטלעגומשעג טימ לעדנאה םעד ןעגעג טפמעק
 ־רעפ קראטש א ןערעטשוצ ןעפלאהעגטימ ןעבאה ,דנאבארטנאק ףיוא ן׳רםמ
 ,ןעגנוגיטפעשעב עגיצניװ ענעי ןופ ענײא ,עיםעפארפ עשידיא עטײרפש

 .ןעדיא לעיפ טבעלעג ןאד ןעבאה סע עכלעװ ןופ
 ־ער עגעדישרעפ וצ תוכײש א טאהעג ןעבאה תוריסמ יד ןופ לעיפ
 גידנעטש גנוריגער עשיםור יד ךיז טאה ,טםואװעב יװ .םינינע עזעיגיל
 דשוח טאה יז .ןעביולג ןעשידיא םעד וצ גיטכעדרעפ רהעז ןעטלאהרעפ
 /׳תודום״ ענעגראברעפ ךיז ןיא טלאהטנע עיגילער עשידיא יד זא ,ןעװעג

 ־עג ןוא טבאמ־סגגוריגער רעכילטםירק רעד ןעגעג טיליצעג ןעגײז םאװ
 עשידיא ןעניפעג ןעטלעז טיג ךיז ןעגעלפ םע .ללכב ןעטםירק ןעג
 ־נוקעדטנע״ ײלרעלא גנוריגער רעד טלעטשעגוצ ןעבאה םאװ ,םירםומ
 ־נעגעלעג עטפא .תודום עזעיגילער עשידיא עטשרמולכ יד ןעגעװ ״ןעג
 .םינינע־רוזנעצ ענעדישרעפ ךיוא ןעבעגעג ןעבאה תוריםמ ראפ ןעטײה
 ןעםײר ,עטיל ןיא טדעטש לעיפ ןיא ןעבאה קירוצ טרעדגוה רהאי א טימ
 ־ײז גידנעטש טינ ןוא ,ןעײרעקורד עשידיא ךס א טריטםיזקע ןילאװ ןוא
 יד .גנוריגער רעד ןופ שינביולרע ןא טימ ןעראװעג טנעפעעג ײז ןענ
 ־ערעג גינעװ ךיז ןעבאה ,עשידיסח יד סרעדגוזעב ,ןעײרעקורד עשידיא
 ןעזאלםיורא ןעגעלפ ײז .רוזגעצ רעד ןופ ןעטפירשראפ יד טימ טנעכ
 ־אװעג טרהעװרעפ ןעצנאגניא רעהירפ ןיוש ןענײז םאװ ,םירפס עכלעזא
 .ןעטינשעגסיורא טאה רוזנעצ יד עכלעװ ,ןעלײט ענעי טימ רעדא ,ןער
 ־נעגעלעגגא־קורד עכלעזא ןעגעג טדנעװעג ןעװעג ןעגײז תוריםמ ךס א

 .ןעטײה
 ־ײב עגינײא רוג טכארבעג אד רימ ןעבאה ,ךילדנעטשרעפטסבלעז
 ־עג טלאװ ןעמעלא ײז ןענעכערסיוא .תוריסמ עגילאמא יד ןופ ןעלעיפש
 גגונײשרע יד ןעװעג טינ זיא ,טגאזעג ןיוש יװ ,םוראװ .ךילגעמנוא ןעװ
 ןענופעג ןעבאה טינ ךיז ןעלאז סע רעכלעװ ןעגעג ,ןעבעל ןעשידיא ןיא
 םינימ עטסגיטכיװ יד ףיוא זיולב ןעזיװעגנא אד ןעבאה רימ .םירםומ
 סאװ ,םעדכרוד ךילרהעפעג סרעדנוזעב ןעװעג ןענײז עכלעװ ,תוריסמ
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 רעדײא .םילובלב ןוא ןעגנוגידלושעב ענײמעגלא וצ ןערהיפ ןעגעלפ ײז
 עשידיא עגיטײצראפ ןעטראס ענעדישרעפ וצ ןהעגרעבירא ןעלעװ רימ
 ףירגעב רעד ןעכלעװ וצ ,פיט ןײא ןעלײטסיוא אד רימ ןעזומ ,םירםומ
 ןעכלעװ ףיוא רעבא ,תוכײש ןײק טאהעג טינ ךילטנעגײא טאה ״רםומ״

 .רסומ םענײמעג א ףיוא יװ ,טקוקעג ךאד ןאד טאה ןעמ
 ןעטורקער ןעלעטשוצ ןוא םעקטאדאפ ןענהאמפיוא םײב טאה להק
 טגעלפ ןעטלעז טינ .רשױ ןוא ץעזעג ן׳טימ טנעכערעג ךיז גידנעטש טינ
 ,עילימאפ רעמירא ןא ןופ רוחב א טאדלאס א ראפ ןעבעגבא ,לשמל ,ןעמ
 םהיא ןופ ןעכאמ טגעלפ ןעמ ןוא ,ןענעיד טפראדעג טינ ראג טאה םאװ
 ־נעטש יװ .החפשמ רעכילגעמרעפ א ןופ ןעצימע ראפ לעדניה־הרפכ א
 םנעטםײמ אד ךיוא עזאלפליה ןוא עכאװש יד ןעבאה ,םוטעמוא ןוא גיד
 םאװ ,עכלעזא ןעװעג ןענײז םע .ןעגיװשעג ןעבאה עלא טינ .ןעטילעג
 ןעניפעג ךיז ןעגעלפ םע .טכער רעײז ראפ להק ןעגעג טפמעקעג ןעבאה
 ןוא עדוױרק םנערעדנא םעד ןעמונעגנא ךיז ןעבאה םאװ ,ןעשנעמ ךיוא
 רעד ןופ רעהעטשראפ יד םאװ ,טכערנוא סאד ןעפאשוצבא טהימעג ךיז
 ןעגעג ףמאק רעײז ןיא ןעבאה ײז רעבא ביוא .ןאהטעג ןעבאה הליהק
 טכארטעב ײז קלאפ םאד טאה ,גנוריגער רעד ײב ףליה טכוזעג להק
 ןענײז ײז סאװ ,ןעפלאהעג טיג ײז טאה סע .םיאנוש ,רעטעררעפ ראפ
 טפמעקעג ןעבאה ײז םאװ ,ךיז ראפ ןעצונ םוש ןײק ןעםיוא ןעװעג טינ
 רדח ןופ״ :טאבעג רעד .טכער םנערעדנא םעד ראפ ,רשױ ראפ זיולב
 רעשידיא רעד ראפ גיטכיװ יוזא ןעװעג זיא ״ןעגאזסיוא טינ ןעמ ראט
 גיד׳תונמחרבמוא יוזא ןעראװעג טרהיפעגכרוד זיא רע ןוא ,ץנעטםיזקע
 בעילוצ ןעװעג רבוע םהיא ףיוא טאה םאװ ,רעד וליפא זא ,גנערטש
 ־רעדינ םלא ןערעװ טלעפמעטשעג טגעלפ ,ןעוױטאמ עלאעדיא ,עכיוה

 /׳רםומ״ רעגיטכערט
 ־דלאג ןימינב ןעװעג ,לעיפשײב םוצ ,זיא רוגיפ עשיגארט ןימ אזא
 טסואװעב ןעראװעג קירוצ גיצגײנ־גיצכא רהאי א טימ זיא סאװ ,גרעב
 רעדא /׳רסומ רעקצעלק רעד״ ןעמאג םעד רעטנוא עטיל ץנאג ןיא
 קצעלק ןיא ןעראװעג ןעריובעג זיא גרעבדלאג /׳רםומ עקנימינב״
 ־רעפ ,רענעהעזעגנא ןא ןופ טמאטשעג טאה י ןוא (עינרעבוג רעקסנימ)
 טימ םש א טאהעג ןעבאה טײל־הלהק רעקצעלק .עילימאפ רעכילגעמ
 ,גרעבדלאג .סאלק ןעמירא םעד ןעגעג טכערנוא ןוא ןעגנושלעפ ערעײז
 רעד ןעגעג טפמעקעג גידנעטש טאה ,שנעמ רעלעדײא ,רעכילטנערא ןא
 עש׳להק עלא דנעה ערהיא ןיא טפאכרעפ קצעלק ןיא טאה סאװ ,עדנאב
 ןהוז ןעגיצנײא ןא טאה ןעמ זא ,ןעפארטעג טאה םע .ןעטײהנעגעלעגנא
 ערעטיב ערהיא .טאדלאס א ראפ ןעבעגעגבא הנמלא רעמירא ןא ןופ
 ־עג טינ ןעבאה טײל־הלהק יד טימ תונעט ם׳גרעבדלאג ןוא ןערהערט
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 ־פיוא ףעיט יוזא ן׳גרעבדלאג טאה עדוױרק ס׳הנמלא רעד .ןעפלאה
 רענעי .ראטאנרעבוג םוצ טגנאלרעד םעד ןעגעװ טאה רע םאד ,טכארבעג
 םעד .ךאז יד טשראפעגםיוא ןעטמאעב ןעטיורטרעפ א םענײז ךרוד טאה
 ןעמ טאה (ןעטורקער ןעלעטשוצ טגעלפ סאװ) ״קישטשראבס״ ןעש׳להק
 יד .סעצארפ א םהיא ןעגעג טרהיפרעפ ןוא עמרוט ןיא טצעזעגנײרא
 ־אה ײז .םילכ עלא ףיוא ןעטײברא ןעמונעג ןעבאה טײל־להק רעקצעלק

 ןוא ״קישטשראבס״ םעד טײרפעב ,רעטכיר יד טפיוקעגרעטנוא ןעב
 ־רעד רעדיװ ךיז טאה רע .ן׳גרעבדלאג טצעזעגנײרא םהיא טאטשנא
 עש׳להק רעקצעלק יד טימ טנעקעב םהיא ןוא ראטאנרעבוג םוצ ןעגאלש
 רעד ןעראװעג טריטסערא לאמאכאנ זיא ,מהיא טאטשנא .ןעגנונדרא
 ־יװצ טײרטש רעד ןעגיוצעג גנאל ןערהאי ךיז טאה יוזא .״קישטשראבס״
 ־דלאג ןוא ,להק רעקצעלק םעד ןוא טײקגיטכערעג ראפ רעפמעק םעד ןעש
 טרא ן׳טימ ןעטיבעג רדסכ ךיז ןעבאה ״קישטשראבם״ םעד טימ גרעב
 טגעיזעג ןעבאה ףום לכ ףום זא ,ךיז טהעטשרעפ סע .עמרוט רעד ןיא
 ־רעפ טגעמעג עדנײמעג עדעי טאה ,ץעזעג מעד טיול .טײל־הלהק יד
 /׳הור ןוא גנונדרא יד טרעטשעג״ ןעבאה סאװ ,ןעשנעמ ענעי ןעקיש
 זיא גרעבדלאג .טכער עכילקערש סאד טצונעגסיוא טאה להק רעקצעלק

 .ןעבראטשעג ןעטראד זיא ןוא ריביס ןײק ןעראװעג טקישרעפ
 ,םהאנסיוא ןא ןעװעג רעבא ןענײז ,״רסומ עקנימינב״ יװ ,עכלעזא
 ןעװעג ךילנהעװעג זיא רםומ רעד .ןעטלעז רהעז ןעפערט טגעלפ סאװ
 ךיז ראפ טכוזעג טאה םאװ ,שנעמ רעגיטכערטרעדינ א ,ףרואװסיוא ןא
 בעילוצ זיא םהיא ײב םאװ ןוא ,קילגנוא םנערעדנא םעד ךרוד ןעצונ א
 ןעצנאג םעד ףיוא הרצ עטםערג יד ןעגנײרב וצ ןעװעג טכער וליפא םעד
 ךילקערש ןעװעג ןערהאי עגילאמא ןיא זיא תוריסמ ןופ הכמ יד .ללכ
 וליפא לאמא ןוא ,רסומ רהיא טאהעג טאה הלהק עדעי .טײרפשרעפ
 ־יבא טנעקעג טאה םאװ ,שנעמ א ןעװעג םאד זיא ךילנהעװעג .עכילטע
 זיא ןוא (טײהנעטלעז א ןעװעג םאד זיא ןעטײצ ענעי ןיא) שיםור לעס
 ״ריפאפ״ א ןעבײרשנא ,ןעזײרג ךם א טימ שטאכ ,דנאטשמיא ןעװעג
 ןיא ךיז ןעגעלפ ןעדיא עכלעזא .ןעטמאעב א טימ ךיז ןעדײרכרוד רעדא
 ־רעד רהיא ןוא ״עװטסלאשטאנ״ רעגיטראד רעד םורא ןעבײר לעטדעטש
 ־וג״ ןיא ךיוא טראפשעגנא ןעבאה ערעקנילפ .תוריםמ ערעײז ןעגנאל
 ,עכלעזא ײז ןעשיװצ ןעװעג .גרוברעטעפ ןײק שזא וליפא ןוא ״עינרעב
 ,טפיוקעגבא ךיז טאה הליהק יד .תוריסמ טימ ןעשארטס ןעגעלפ םאװ
 ערעדנא .הסנרפ רעײז ןעװעג זיא םאד ןוא /׳דלעג־ץרחי אל״ ײז טלהאצעג
 .טײברא רענעש רעד טימ ןעמונרעפ םעקנושארטם םוש ןהא ךיז ןעבאה
 ־רעד ןעבאה סאװ ,עניוזא ןעװעג ןענײז ,םירםומ עלענאיםעפארפ יד ץוחא
 ,טײהגעגעלעג רעםיװעג א ײב ,טײצ וצ טײצ ןופ רונ תוריסמ טגנאל
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 ןעװיכרא־םגנוריגער עשיסור יד ןיא ןערידוטש וצ ןעמוקעגםיוא זיא זנוא
 יד ןיא .תוריסמ עשידיא ןעגעװ ןעטנעמוקאד עטרעדנוה ןוא עטרעדנוה
 ,רעגירעיורט א בא אד ךיז טלעגיפש ןעריפאפ ענעראװעג־לעג ,עטלא
 ־עב זיא רעכלעװ ,ןעבעל ןעשידיא ןעגילאמא ןופ לעקניװ רערעטםניפ
 םאװ ,טײקגיזאלטכער ןוא ןעגנוקירדעב עםיורג יד ךרוד ןעראװעג ןעפאש

 .דנאלםור ןיא ןהעטשסיוא ןאד ןעגעלפ ןעדיא
 ,ןעטנעמוקאד יד ןעדײר םע עכלעװ ןעגעװ ,תוריסמ עגילהעצנוא יד
 ועשידיא ןופ ןעטײז עטםגעדישרעפ יד טלאהניא רעײז טיול ןערהירעב
 םאװ ,וענאזרעפ יד ךיוא ןענײז גיטראנעדישרעפ יוזא טקנופ ןוא .ןעבעל
 ע׳טושפ ראג אד רהיא טניפעג םירסומ יד ןעשיװצ .םיורא אד ןעטערט
 ,שדוק־ילכ ערעדנא ןוא םינבר ,םירהום ,טײל עכילגעמרעפ ןוא ןעשנעמ
 א זיא םאד .ןעטנעגילעטניא ,םיליכשמ ןוא םעקאמורפ ,ןעסקאדאטרא
 ןוא ץומש ,טײהנײמעג טימ לופ ,טלעװ־רעטנוא עשידיא עגיטײצראפ ןימ
 רהיא טימ ךיז טניול םע .ןעגנושלעפ ןוא םילובלב ,טײקגיטכערטרעדינ
 ,עטנאםערעטגיא לעיפ ךיז ןיא טלאהטנע יז םוראװ ,וענעקעב וצ סאװטע
 .ןעבעל ןעשידיא ןעגילאמא ןופ ןעגנוריסאפ ןוא ןעפיט עטסואװעב גינעװ

 ןופ טײצ רעד ןיא ,טרעדנוהרהאי ןעט־19 ןופ לעטרעפ ןעטשרע ןיא
 ־עב רענװאלסאװארפ רעד ןעשיװצ ןענײז ,ןעטשרע םעד רעדנאסקעלא

 ־נא ןעדנעגעג עשיסור ענעדישרעפ ןיא ןעראװעג טקעדטגע גנורעקלעפ
 ,תבש בא ןעטיה סאװ /׳סעקינטאבוס״ עטקעם רערעדנוזעב א ןופ רעגגעה
 טאה עכלעװ ,גנוריגער עשיםור יד .םיניד עשידיא ערעדנא ןוא הלימ

 רעטײװ םאװ 1812 רהאי ןופ געירק ןעשיזיוצגארפ־שיםור םעד ךאנ ךיז
 ־לאפרעפ עזעיגילער ןוא עיצקאער ערעטסניפ ןיא טפעיטרעפ רהעמ ץלא
 ־טימ עטםגגערטש יד ןעמונעגנא ׳'סעקיגטאבוס״ יד ןעגעג טאה ,ןעגנוג
 ,ריבים ןײק ןעקישרעפ ,ןעטאדלאס ראפ ןעבעגבא ײז טגעלפ ןעמ .ןעל
 טמאטשעג טאה עטקעם יד .װ .זא .א טכער ערעײז טצינערגעב טאה ןעמ
 רעגנעהנא ערהיא ןוא ,טרעדגוהרהאי ןעט־16 רעדא ןעט־15 ןופ ךאנ
 ראג טעמכ ןענײז ןעדיא ןײק ואװ ,ןעדגעגעג עכלעזא ןיא טבעלעג ןעבאה
 רעלוט ,רעװקםאמ ,רעשזענאראװ ,עינרעבוג רעװאטאראם ןיא) ןעװעג טינ
 טמהענ ךאז יד זא ,ןעטלאהעג גנוריגער יד טאה רעבא ךאד .(.דנא ןוא
 טאה ןעזײרק עלעיציפא יד ןיא .גנוקריװ רעשידיא רעטקעריד א ןופ ךיז
 ־ארפ עזעיגילער א ןערהיפ ןעדיא זא ,טכאדרעפ רעד טקראטשרעפ ךיז
 ןעםור יד ןעהיצוצרעבירא ןעבערטש ןעדיא ,ןעטםירק ןעשיװצ עדנאגאפ
 ־עג ןעדיא ןעשיװצ עקאט ךיז ןעבאה דלאב ןוא — ,ןעביולג רעײז וצ
 .תוריסמ םעד ןעגעװ ןערהיפרעפ וצ ןעביוהעגנא ןעבאה םאװ ,ןעשנעמ ןענופ
 רעוױלהאמ א ןעטארטעגסיורא לובלב אזא טימ זיא 1818 רהאי ןיא
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 ,םױא טזײװ סע יװ .(ג דנאלרוק ןופ רענעריובעג א ,םולבנראק בקעי דיא
 ןיוש זיא םאד ,ןעװעג טינ םײג ןײק םהיא ראפ תוריםמ ןופ ןיגע רעד זיא
 ןיא רע טאה רעהירפ ןהעצ רהאי א טימ .ךאפ ןײז ןעװעג ןא גנאל ןופ
 ־ירק עכילטע טיוטעג ןעבאה ײז זא ,ןעדיא ײרד ט׳רםמ׳רעפ דנאלרוק
 ןוא ,דנאלרוק ןעזאלרעפ טחמעג םולבנראק טאה השעמ רעד ךאנ .ןעטם
 ןעמ טאה אד .(עינרעבוג רעװעליהאמ) ענזאיל ןיא טצעזעב ךיז טאה רע
 ףיוא ןעביוהעגגא טאה ןעמ ןוא ,רםומ א זיא רע זא ,טםואװרעד רעבא ךיז

 .רעגניפ יד טימ ןעלטײט וצ םהיא
 טאה הלהק עשידיא ןײק ןוא ,טאהעג טינ רע טאה טראפסאפ ןײק
 ואװ ,עינרעבוג רענליװ ןיא ךיוא .ןעבײרשוצ טלאװעג טינ ךיז וצ םהיא
 ־עג יד .ןעמוקעגםיורא טשינראג זיא ,טהימעג םעד ןעגעװ ךיז טאה רע
 ,ןעמהענרעפ ךיז טגעלפ םולבנראק עכלעװ טימ ,תוריסמ עגײלק עכילנהעװ
 א ףיוא ןעסאלשטנע טציא ךיז רע טאה ,ןעפלאהעג טינ םהיא ןעבאה
 ־ינימדא רעװעליהאמ רעד טעדלעמעג טאה רע :טירש ןערעגיטכיװ
 דנעגעג רעשטיװאגיבאב ןיא ןעדיא ןעבאה ,םײװ רע יװ זא ,עיצארטם
 עכילטםירק ײװצ ןעביולג ןעשידיא ןיא טרהיפעגרעבירא ,ןעװעג רײגמ
 א ןעראװעג זיא חלג רענװאלםאװארפ א רענײא ךיוא זא ןוא ,ךעלדײמ
 ־ער יד ביוא .עינרעבוג רעװעליהאמ ןיא ץיגרע ךיז טלאהעב ןוא דיא
 טאה יוזא — ,גנוגיולעב א ןעמיטשעב ,ןע׳מולבנארק ,םהיא טעװ גנוריג
 ־עגזיוה ןײז ןעגראזעב ,טראפסאפ א ןעבעגסיורא — ,טגעלעגראפ רע
 ־עג םהיא טעװ ןעמ ביוא ןוא ,תואצוה עגיבוטש יד ףיוא דלעג טימ דניז
 ־לאפרעפ עשידיא ןופ ןענעראװעב ןוא עקשטירב א טימ דרעפ א ןעב
 םעיגרעבוג עגעדישרעפ ןיא ןעקעדוצפיוא ןא ךיז רע טמהענ — ,ןעגנוג
 טימ ךיז ןעמהעגרעפ םאװ ,ןעדיא גינעװ טינ ךיוא ,םירג לעיפ רהעז

 .הנומא רעײז ןופ ןעטםירק ןעהיצבא
 ־עפ ןײק ןעראװעג טלײטעגטימ זיא גאלשראפ ס׳םולבנראק ןעגעװ
 רעד ןוא ,טפאכעגנא ךאז רעד ןא ךיז ןעמ טאה ןעטראד .גרוברעט
 ־נראק ןעצישעב וצ להעפעב א ןעמוקעב טאה ראטאנרעבוג רעװעליהאמ
 ןוא םירג ןעקעדטנע וצ ףיוא םהיא ןעצונסיוא ןוא ןעדיא ןופ ןע׳מולב
 א ןופ גנוטײלגעב רעד ןיא ןעמונעג טאה םולבנראק .רערהיפרעפ ערעײז
 ןעכוז ןוא עינרעבוג רעװעליהאמ רעביא ןערהאפמורא ןעטמאעב־ײצילאפ
 ,ןעדיא רעדא םירג ןײק זא ,ןהעטשרעפ וצ גנירג זיא םע .רעכערברעפ
 ןעשיװצ עדנאגאפארפ רעזעיגילער טימ ןעמהענרעפ ךיז ןעלאז םאװ
 םגעװרעטנוא ךיז טאה ראפרעד .ןענופעגםיורא טינ רע טאה ,ןעטםירק
 ןעמ ןוא ,דרעפ א םיפע טע׳בנג׳עג טאה םולבנראק זא ,טלעטשעגםיורא

 .74-61 ,(1916) 9 .ב ,״אניראטם .רװעי״ ןיא לעקיטרא ם׳ןעםעה .י העז (ג
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 טאה ןעמ לײװ .עמרוט ןיא טצעזעגנײרא שטיװאניבאב ןיא םהיא טאה
 ־עג טײרפעב רע זיא /׳ןעשנעמ ןעגיטיונ״ א ראפ ןעטלאהעג רעבא מהיא

 .ןעגנושראפסיוא ענײז טרהיפעג רעדיװ טאה רע ןוא ,ןעראװ
 וצ ןעביוהעגנא דלאב עיצארטםינימדא רעװעליהאמ יד טאה ,םינפא
 ןײק קעװא דײהרעליטש זיא רע .ןעײרעלדניװש ם׳םולבנראק ןהעטשרעפ
 ,םינינע עזעיגילער רעביא רעטסינימ םעד וצ ןעכארקרעד ןוא גרוברעטעפ
 ,טגאלקעב םהיא ראפ ךיז טאה םולבנראק .ןיצילאג רעדנאםקעלא טשריפ
 .טײברא ןײז ןיא טיג םהיא טפלעה עיצארטםינימדא רעװעליהאמ יד זא
 טשרמולכ ןעבאה ןעדיא םאװ ,ןעטםירק להאצ יד זא ,ט׳הנעט׳עג טאה רע
 ןעװעג ןענײז עכלעװ ,ןעדיא ךם א ךיוא ,סיורג רהעז זיא ,טרהיפרעפ
 רע .ןעביולג ןעגידרעהירפ רעײז וצ טרהעקעגמוא ךיז ןעבאה ,טפיוטעג
 ־בא םהיא טאה ןעמ .ןעמונעגסיוא םינפא ןיצילאג טשריפ םעד ײב טאה
 ךאנרעד ןוא ״ןעגנושראפםיוא״ ףיוא עינרעבוג רעקםבעטיװ ןיא טקישעג
 ־עג ןעבירשעגראפ זיא עיצארטסינימדא רעד ןוא ,װעליהאמ ןײק רעדיװ

 .ןעדיא ןופ ןעטיה וצ ןעראװ
 ם׳םולבנראק ףיוא טראװעג דלודעגנוא טימ ןעמ טאה גרוברעטעפ ןיא
 תועידי ןײק ןוא ,טײצ עטכער א רעביראפ רעבא זיא׳ס .״ןעגנוקעדטנע״
 טינ ץלא ךאנ ןענײז ,ןאהטעגפיוא ןעבאה לאז רע םאװ ,ןעכאז יד ןעגעװ
 יעבושטאק רעטסינימ־ןרעניא רעד טאה 1819 רהאי ףוס ןיא .ןעװעג
 ןופ זיא .ראטאנרעבוג רעװעליהאמ םײב טגערפעגנא םהיא ןעגעװ ךיז
 ־רעפ גנילצולפ זיא םולבנראק זא ,רעפטנע רעד ןעמוקעגנא װעליהאמ
 םעד ןעמוקעב סנעטײצײב טאה ײצילאפ יד שטאכ זא ןוא ,ןעראװעג ןעלאפ
 טכאעג טינ ,ךאד זיא ,רהאפעג רעדעװטעי ןופ םהיא ןעטיהוצבא להעפעב

 .ןעניפעג וצ םהיא ןעגנולעג טינ ,ןעשינעכוז 'עלא ףיוא
 ךיז ןעבאה םע .ערעדנא ןאהטעגכאנ ןעבאה לעיפשײב ס׳םולבנראק
 ,ןיקליה השמ ןוא ןאמרעלעק יכדרמ ,םירסומ ײװצ ךאנ ןעגופעג דלאב
 ןעבאה םאװ ,ןעדיא ןוא םירג ןעקעדטנע וצ ןעטאבעגנא ךיז ןעבאה עכלעװ
 עינרעבוג רעװעליהאמ רעביא ןערהאפעגמורא ןענײז ײז .טרהיפרעפ ײז
 רעד טיול ,זיא סע ואװ ,טנעמוקאד א טימ ןעדנעגעג עגימורא יד ןוא
 עשיאײצילאפ עלא ןעראװעג ןעבירשעגראפ ,גרוברעטעפ ןופ גנונעדרארעפ
 ןעטלאהרעפ ןוא ןעקעדפיוא םײב ײז ןעפלעה וצ ןעטלאטשנא ןוא עטמאעב
 טראװרעד טינ גנוריגער יד רעבא ךיז טאה ײז ןופ ךיוא .רעכערברעפ
 רענליװ ןיא ןעמוקעגמוא םענײאניא ןענײז עדײב .ןעגנוקעלפטנא ףיוא
 טעמכ ןענײז ןיקליה ןוא ןאמרעלעק ,םולבנראק סאװ ,סאד .דנעגעג
 עגילעפוצ ןײק ןעװעג טינ םיװעג זיא ,טלעװ רעד ןופ קעװא גיטײצכײלג
 ןעבאה תולהק עשידיא יד שיגרענע יװ ,ןהעז רעטײװ ןעלעװ רימ .ךאז
 עטםבראה עמאם יד ראפ ךיז גידנעלעטשבא טינ ,םירסומ ןעגעג טפמעקעג
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 רענעי זא ,זערעלקרע וצ גירעביא זיא םע .ץוש־טסבלעז ןופ ןעלטימ
 זיא ,ןעמונעג ךיז ףיוא ןעבאה ןעפרואװםיוא ײרד יד סאװ ,תוריםמ ןימ
 ןעגעג ,ךילריטאנ ,ןעגעלפ עכלעװ ,עטסכילרהעפעג יד ןופ רענײא ןעװעג

 .דנאטשרעדיװ ןעטםקראטש םעד ןעפורםיורא ךיז

 ־סור ןיא ןעמ טאה ןעטאדלאס ראפ ןעדיא ןעמהענ וצ ןעביוהעגנא
 טגעלפ רעהירפ .1827 טםוגיוא ןעט־26 ןופ ץעזעג םעד טיול טשרע דנאל
 ־רעטילימ טאטשנא ,להאצבא־דלעג א רונ ןענהאמפיוא ןעדיא ןופ ןעמ
 ־ילימ םעד טרהיפעגנײא טאה רעטשרע רעד יאלאקינ ראצ רעד .טסגיד
 ־ריב עכילנהעװעג םלא טינ ןעדיא ראפ /׳ענישטורקער״ יד ,טםנעיד־רעט
 טפיוהרעד רונ ,רעניואװנײא עשיםור ערעדנא יד טימ ךײלג ,טכילפ־רעג
 ־אנ״ ןעטשרע םעד טימ ןיוש .רענלעז עשידיא ןעפיוט וצ לעטימ םלא
 עשידיא יד ןעשיװצ טײברא עשירענאיםימ יד ןעביוהעגנא ךיז טאה ״ראב
 ןעמהענ טגעלפ ןעמ םאװ ,ךעלגניא יד — ןעטסינאטנאק ןוא ןעטורקער
 רעשירענאיםימ רעד ןיא .טסנעיד־רעטילימ םוצ ײז ןעטײרגוצ ףיוא
 א ראג ןעמונרעפ אד עדנאגאפארפ עזעיגילער־ןײר יד טאה טײקגיטעט
 עשיזיפ ענעדישרעפ טלעיפשעג ןעבאה עלאר־טפיוה יד .טרא ןעגיצניװ
 ןעגנואװצעג ןעדיא יד טאה ןעמ עכלעװ ךרוד ,ןעגנוגינײפ עשילאראמ ןוא
 טנאקעג טינ ןעבאה עכילקילגגוא יד ןופ לעיפ רהעז .ךיז ןעפיוט וצ
 1828 רהאי ןופ ןיוש ןוא ,םײוניע ןוא ןעדײל עכילקערש יד ןעטלאהסיוא
 ,ןעטסינאטנאק ןוא ןעטורקער עשידיא ןעגעװ תועידי רימ ןעבאה ןא

 .ןעראװעג ט׳דמש׳עגבא ןענײז עכלעװ
 ־עג יד ןעשיװצ ךיז ןעבאה ראבאנ ןעטשרע ן׳כאנ ךײלג ןיוש ןוא
 ןעגיואװעב ײז טאה םאװ .מירסומ ןענופעג ןעטורקער עשידיא עטפיוט
 ײז ןעכלעװ וצ ,קלאפ םעד ןעגעג םילובלב עגיטפיג טימ ןעטערטוצםיורא
 םעד ןיא זא ,ןײז ןאק סע ? טרעהעגגא קירוצ גנאל טינ טשרע ןעבאה
 םעד ןעגעג סאה ןוא המקנ ןופ להיפעג רעײז טקירדעגסיוא ךיז טאה
 רשפא ןוא .ןעטורקער ראפ ןעבעגעגבא ײז טאה ןעמ םאװ ראפרעד ,להק
 טפאהעג ןעבאה ײז עכלעװ ,גגוניולעב־דלעג יד ןעװעג ןעסיוא ײז ןענײז
 ןהעשעג ןעבאה טינ לאז ךאז יד יװ .תוריסמ ערעײז ראפ ןעמוקעב וצ
 רעבאטקא ןיא זא ,ןעלהעצרעד רימ ןעליװ אד רעבא ,ןעלאפ ערעדנא ןיא
 ,װאטעװסנאמ ,טאלפ ןוא רעטילימ ןופ רעכילטסײג־טפיוה רעד טאה :1828
 םעד ןופ ןעמוקעב טאה רע ןעכלעװ ,טכירעב א דאניס ןיא טלעטשעגוצ
 טכירעב ןײז ןיא .(2ןיקידאלװ ,ערדאקסע רעטאטשנארק רעד ײב חלג
 סע סאװ ,גנודלעמ רעד ןעגעװ טלײטעגטימ ךילרהיפםױא ןיקידאלװ טאה

 .1265 .מיונ—1828 רהיאי ןופ ,דאניס ןופ װ,יכרא (2
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 ,ןעדיא ענעזעװעג ,ןעזארסאמ רעטאטשנארק ײװצ טכאמעג מהיא ןעבאה
 ױואקאי ליאירװאג ןוא װעיליםאװ רעדנאסקעלא ,טפיוטעג טאה רע עכלעװ
 טינ טנעמוקאד םעד ןיא ןענײז ןעמענ עשידיא עגידרעהירפ ערעײז) װעל
 ןעבאה ןעזארטאמ עט׳דמש׳עג עדײב יד סאװ טא .(ןעראװעג ןעזיװעגנא

 :טלהעצרעד םהיא
 ראפ ןעדיא ןעמהענ ןעגעװ להעפעב רעד סיורא רונ זיא סע יװ״
 ןוא םירא ןופ ןעבילקעגפיונוצ טײל־םלהק ןוא םינבר יד ןעבאה ,ןעטורקער
 םעד דלעג םאד ןעלעטשוצ טלאװעג ןעבאה ײז .עמום עםיורג א ךײר
 ײז רעבא ,ענישטורקער רעד ןופ ןעײרפעב ןעדיא יד לאז רע ,רעזײק
 םישרדמ־יתב ןוא ןעלהוש עלא ןיא ןעמ טאה .גאזבא ןא ןעמוקעב ןעבאה
 ,ןעטשרעביוא םעד ןעטעבעג ןוא טנעװאדעג טכאנ ןוא גאט גנאל טײצ א
 טײל־סלהק יד ןעבאה ךאנרעד .רעזײק אזא ןופ ןעכאמ רוטפ ןעדיא לאז רע
 לאז ןעטורקער ראפ ןעבעגבא זא ,ןעסאלשעב םינבר יד טימ םענײאניא
 טימ ןעשנעמ ,דנאבארטנאק ןעגעװ ן׳רסמ סאװ עכלעזא ,עמירא רונ ןעמ

 .װ .זא .א גנורהיפפיוא רעטכעלש א
 יוזא — ,עמראזאק ןיא ןעבירטעגפיונוצ ןעמעלא זנוא טאה ןעמ ןעװ״
 ןעמונעג רימ ןעבאה — ,ןעזארטאמ ײװצ יד טלהעצרעד רעטײװ ןעבאה
 ײז ןוא םינבר יד טימ טײל־םלהק יד ןעמוקעג זנוא וצ ןענײז .ןענײװ
 ־עגרעביא ךײא ןעבאה רימ״ :רעטרעװ יד טימ טסײרטעג זנוא ןעבאה
 ־יװ .ןעזײלםיוא דלאב ךײא ןעלעװ רימ רעבא ,דגעה עשיא׳יוג וצ ןעבעג
 ,טולב רעזנוא ןיא ןעדאב ןעביוהעגנא ךיז טאה (רעזײק רעד) ר ע דלאב
 ענליװ ןופ ״!ןעװעדנאמאק זגוא רעביא גנאל טינ ןיוש רע טעװ
 ןעמ טאה ךאנרעד .לײמ ײװצ עצנאג טײלגעב זנוא םינבר יד ןעבאה
 זנוא ןופ ןערעדעי ,סעמראװ א טײרגעגוצ זנוא ראפ עמשטערק א ןיא
 םוטיט״ :טגיהורעב זנוא ןעבאה םינבר יד ןוא ,לעבור םקעז ןעבעגעג
 טינ ןיוש טעװ רע ,השקשינ רעבא ,זגוא ןעגעג סיורא זיא עשר רעד

 "!ןעגיניק גנאל
 ־אװ רעדנאסקעלא ,רענײא טאה ןעזארטאמ עטפיוטעג ײװצ יד ןופ
 טײל־םלהק ןוא םינבר יד ןעװ״ :םעדנעגלאפ ךאנ ןעבעגעגוצ ,װעיליס
 רעקםנימ ןיא הפיםא ןא ףיוא ןערהאפעגקעװא (״ראבאנ״ םעד ךאנ) ןענײז
 ־ארטנאק ןעקעדוצפױא םוא טשרמולכ ,ײז ךאנ קעװא ךיא ןיב ,עינרעבוג
 ,טײצ עצנאג יד עינרעבוג רעקסנימ ןיא ןעבילברעפ ןיב ךיא ןוא ,דנאב
 ...עינדעבוג ןײז ןיא רערעדעי ,קירוצ ןעמוקעג ןענײז עלא ײז ןעגאװ זיב
 רעד .הלאש א טימ סיפע טשרמולכ ,בר םוצ ןעמוקעג ךיא ןיב ךאנרעד
 ,דאמאק םעד וצ ןעגנאגעגוצ ךיא ןיב ,רפס א ןיא טקוקעגנײרא טאה בר
 ןופ באה ךיא ןוא ,ןעריפאפ ןוא םירפס ןעגעלעג ןענײז םע ןעכלעװ ףיוא
 בר רעד יװ .ןעריפאפ יד ןופ סנײא ןענעײל ןעביוהעגנא טײקגיריגײנ
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 :ןאהטעג גאז א ןוא רימ וצ ןעגנאגעגוצ רע זיא ,טקרעמעב םע טאה
 ןעטלאהעב ריפאפ םאד טאה רע ןוא "!ןא טינ ךייא וצ ךיז רהעק סאד״
 ־טפאשנײמעג יד ןעבירשרעפ ןעװעג זיא ריפאפ םעד ןיא .דאמאק ןיא
 .רעזײק םעד ןעגעג טײל־םלהק ןוא םינבר עלא ןופ גנורעװשרעפ עכיל
 ,רעגאשז ןופ בר א רענײא זא ,ןעבירשרעפ ןעװעג ןעטראד זיא ךיוא
 ײז ביוא זא ,טגאזעג טאה ,הפיסא רענעי ןיא טגילײטעב ךיז טאה םאװ
 ןופ ןעכאמ העש גיצנאװצ־ןוא־רעיפ ןיא רע ןאק ,ןעביולרע םהיא ןעלעװ
 טגעלעגבא רעבא זיא גאלשראפ ןײז .ןעליװ ײז םאװ ,ץלא רעזײק םעד
 רעבלעזרעד טאה ,םעד ץוחא .״ראבאנ ןעגידנעמוק םעד זיב ןעראװעג
 ־טאמ עשידיא יד ןופ לעיפ זא ,טעדלעמעג ךאנ װעיליםאװ רעדנאסקעלא

 ־נעללעטימ םוצ ןעפיש־סגעירק יד ףיוא ןערהאפבא םײב ,ןעבאה ןעזאר
 ןא םיפע ןיא ןעמוקנא רונ רימאל״ :טדערעג ךיז ןעשיװצ ,םי ןעשיד

 ״!ןעפיולטנא ןיוש רימ ןעלעװ ,ןעפאה ןעשידנעלםיוא
 יד ךילטײד ץנאג ךיז ןעריפש הריסמ רעד ןופ טלאהגיא םעד ןיא
 ־עג עטסײמ יד ראפ שיטסירעטקאראכ ןעגײז עכלעװ ,ןעלהיפעג עדײב
 םאװ ,טײל־סלהק יד ףיוא ןראצ רעגידנעכאק רעד :ןעטורקער עטפיוט
 טימ ךיז ןענעכערבא ,המקנ ײז ןא ןעמהענ וצ גנאלרעפ םעד סיורא טפור
 ־אה םאװ ,ןעטאדלאס־םירבח עשידיא יד ןעגעג סאה רעפעיט רעד ןוא ,ײז

 .ןעביולג רעײז ןופ טגאזעגבא טינ ךיז ןעב
 ־עג ןעבאה סאװ ,עכלעזא ףיוא םרעדנוזעב ןוא ,ללכב תוריסמ ףיוא
 יאלאקינ ןיא ןעמ טאה ,טײקכילנעזרעפ ס׳רעזײק םעד וצ תוכײש א טאה
 ־אלװ חלג רעד .טכיװעג לעיפ טגעלעג גידנעטש ןעטײצ םנעטשרע םעד
 ־ירשרעפ דלאב ןעזארטאמ עטפיוטעג עדײב יד ןופ הריםמ יד טאה ןיקיד
 ־רעבוג־לארענעג ןעשירעטילימ רעטאטשנארק םעד טלײטעגטימ ןוא ןעב
 טעטכירעב ,ןהעזעג ןעבאה רימ יװ ,ךאז רעד ןעגעװ זיא ךיוא .ראטאנ
 רעד טימ טגעקעב ךיז טאה דאנים רעד יװ םעדכאנ .דאניס ןיא ןעראװעג
 חלג ם׳נופ טײקגיטכיװ רעד בעילוצ״ :ןעסאלשעב רע טאה ,הריסמ
 .״גנוטכארטעב ם׳רעזײק םעד ףיוא םהיא ןעלעטשוצ ,טכירעב ס׳ןיקידאלװ
 עשידיא רעטאטשנארק יד ןעגעג הריםמ רעד ןופ ןעראװעג זיא םאװ
 רעבא הריםמ יד .תועידי ןײק טינ רימ ןעבאה םעד ןעגעװ ,ןעזארטאמ
 ־רעביא להעפעב ס׳יאלאקיג טיול ,זיא טײל־סלהק ןוא םינבר יד ןעגעג
 טכאמעג טאה ענעי .״גנולײטבא רעטירד״ רעד וצ ןעראװעג ןעבעגעג
 טײקטרעפמולעגנוא יד טלעטשעגטםעפ דלאב טאה ןוא גנושראפסיוא ןא

 .לובלב םעד ןופ טײקשלאפ ןוא

 ענעי ןעפורעגםיורא טאה תוריםמ ענעסיברעפ ןוא עטפא סרעדנוזעב
 ־אלפוצ ךיז טאה סאװ ,םידיסח ןוא םידגגתמ ןעשיװצ תקולחמ עסיורג
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 יד ענײא ןעבאה רענגעג יד .טרעדנוהרהאי ןעט־18 ןופ ףום ןיא טרעק
 ענעדישרעפ יד ןעשיװצ ןוא ,ןפוא ןעטםמאזױרג ן׳פיוא טגלאפרעפ ערעדנא
 ענײא ןופ תוריםמ ןעבאה ,ןעדנעװנא ןעגעלפ ײז םאװ ,ןעלטימ־טײרטש
 יד ןופ רערהיפנא רעד .טרא ןעםױרג א ןעמונרעפ ערעדנא יד ןעגעג
 ־איל רעד) ןמלז־רואינש ׳ר רעטמהירעב רעד ,םידיםח עשיםור־שױוטיל
 ןערעטיב םעד טריפשעג ךיז ףיוא לאמ ײװצ טאה (״יבר רעטלא״ רעיד
 ־ליװ ןופ הריםמ רעד ךאנ ,רע זיא 1798 רהאי ןיא .תוריםמ ןופ םעט
 ןיא ,גרוברעטעפ ןײק ןעראװעג טכארבעג ןוא טריטםערא ,טײל־סלהק רענ
 ,1800 ןיא ,רעטעפש רהאי ײװצ טימ .גנוטםעפ רעקםװאלװאפ־ארטעפ
 יד ןעכלעװ ,שטיװאמײח רודגיבא בר רעקסניפ רעד ט׳רסמ׳רעפ םהיא טאה
 ןופ דנורג ן׳פיוא .לעטש ןײז ןופ טרעטײװרעד ןעבאה םידיםח עגיטראד
 ־רעטעפ ןײק טכארבעג רעדיװ ןע׳נמלז־רואינש ׳ר ןעמ טאה ,הריסמ ןײז
 ־עג רע זיא טײרפעב גיטליגדנע .גנוטםעפ ןיא טצעזעגגײרא ןוא גרוב
 רעדנאםקעלא רעזײק רעד ןהארט ן׳פיוא ףיורא זיא םע יװ םעדכאנ ,ןעראװ

 .רעטשרע רעד
 רערהיפנא ןעשי׳דיסח ןעטמהיראב םעד ףיוא תוריםמ עדײב יד ןעגעװ
 חכמ ןעטײהלעצנײא יד ןוא ,ןעראװעג ןעבירשעג לעיפ זיא ןמלז־רואינש ׳ר
 ןעגעג תוריםמ יד ןענײז טנאקעב רעגינעװ .טםואװעב גונעג ןענײז םעד
 רעגידרעטעפש רעד ןיא ךיוא ןערעװ טגנאלרעד ןעגעלפ םאװ ,םידיםח
 רימ עכלעװ ,ןעדאזיפע ײװצ ףיוא ןעלעטשפא אד ךיז ןעלעװ רימ .טײצ

 .ןעטנעמוקאד־וױכרא יד ןיא ןעניפעג
 ביוהנא ןיא זיא רעכלעװ ,שטיװאמײח רודגיבא בר רעקםניפ רעד
 ,םידיםח ןעגעג הריםמ רעגיטפיג א טימ םיורא טרעדנוהרהאי ןעט־19
 ,רעוהטכאנ א ןעגארקעג רעטעפש רהאי גיםײרד ןוא עכילטע טימ טאה

 .םינבר ןעשיװצ ןופ ךיוא ןוא
 רעד ןערהאפוצ ןעמוקעג װעליהאמ ןײק זיא 1837 ראורבעפ ףום ןיא
 ־אק השמ ,(עינרעבוג רעװאלסאנירעטאקעי) קםװארפענד־עגכרעװ ןופ בר
 ןעקםמראדגאשז רעװעליהאמ םעד וצ ןעמוקעג זיא רע .ןעגאבנעלענעצ

 ־יונ א רהעז טאה רע םאד ,טעדלעמעג םהיא טאה ןוא יקסנימאק ריציפא
 םהיא טאה רענעי .ראטאנרעבוג ןעגיטראד םוצ ןינע• ןעמײהעג ןוא ןעגיט
 רעקסװארפענד־ענכרעװ רעד ןוא ,ראטאנרעבוג םעד וצ טכארבעג ףכית

 ־פיוא טאה ,ןעגאבנעלענעצאק ,רע :םעדנעגלאפ טרעלקרע םהיא טאה בר
 רעד ראפ גנוטײדעב עםיורג א טאה םאװ ,דום ןעגיטכיװ א ןעקעדוצ
 .רעכיב עשיאערבעה עכילטע ךיז ײב רע טאה זײװעב םלא ןוא ,הכולמ
 ,םענעי רעדא ןײלא רעזײק םעד רוג רעבא רע ןאק דום םעד ןערעלקפיוא
 ־ײק ןײז ןופ ןערעװ טגארטפיואעב ףיורעד גרוברעטעפ ןיא טעװ םע רעװ
 ,דום ןײז ןופ טײקגיטכיװ רעםיורג רעד ץוחא .טעטםעיאמ ןעכילרעז
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 עמאס — דאנרעד ןוא ןעגגורעלקרע ףיוא טײצ גיגעװ טינ ךאז יד טרעדאפ
 ן׳פיוא אד דום םעד לאז רע ביוא .ןעגנונעדרארעפ־ארטסקע עטםדניװשעג
 ןוא ,ןעדיא ןעשיװצ טכאדרעפ א ןעפורםיורא סאד ןאק ,ןעקעדפיוא טרא
 טניפעג רע סאוו ,םאד ןיוש וליפא .ןערעװ טשינראג טעװ ךאז רעד ןופ
 טאה רע סאװ ,לעיצ ןעגיטכיװ םעד ןעדאש ןאק ,װעליהאמ ןיא אד ךיז
 ־אמ םעד ןעטעבעג ןעגאבנעלענעצאק בר רעד טאה רעבירעד .ןעניז ןיא
 רעקםבעטיװ םוצ ןעקישבא ףכית םהיא לאז רע ,ראטאגרעבוג רעװעליה
 עינרעבוג רעװעליהאמ יד ןאיאר םנעמעװ וצ ,ראטאנרעבוג־לארענעג

 .(3טרעהעגנא טאה
 טלאװ רע זא ,ןעלאפעגנײא וליפא זיא ראטאנרעבוג רעװעליהאמ םעד
 רעקסװארפענד־ענכרעװ םעד ןעגעװ ךיז ןעגערפנא טפראדעג ךילטנעגײא
 ארומ טאה רע רעבא .ראטאנרעבוג רעװאלסאנירעטאקעי םעד ײב בר
 ־כיװ רעד ןעדאש ןוא ןעסיװרעד טינ םעד חכמ ךיז ןעלאז ןעדיא ,טאהעג
 ןײק ןעבײרש וצ ןעסאלשטנע טינ ךיז רעבירעד רע טאה .ךאז רעגיט
 ־עצאק טקישעגבא ןעטמאעבײיצילאפ א טימ טאה רע .װאלסאנירעטאקעי
 .װאקאיד ראטאנרעבוג־לארענעג םעד וצ ,קסבעטיװ ןײק ןע׳ןעגאבנעלענ
 ןעלײטטימ ךילטפירש םהיא לאז רע ,טרעדאפעג בר םעד ןופ טאה רענעי
 .טגאזעגבא ןירעד םהיא ךיוא טאה ןעגאבנעלענעצאק רעבא ,טערקעס ןײז
 ,ט׳הנעט׳עג טינ םהיא טימ טאה ראטאנרעבוג־לארענעג רעד לעיפיװ ןוא
 םעד רעםיוא זא ,סנײז ײב ןעבילבעג בר רעקםװארפענד־ענכרעװ רעד זיא
 ־ײק רהעמ רע טעװ גרוברעטעפ ןיא ןעטיורטרעפ א מענײז רעדא רעזײק
 טינ הרירב ןײק װאקאיד טאה .דוס ןײז ןעקעדטנע טשינ־ץיגרע ןוא םענ
 ־עגבא רעכיב עכילטע ענײז טימ ןע׳ןעגאבנעלענעצאק טאה רע ןוא טאהעג
 ײילגעב רעד ןיא ,״גנולײטבא רעטירד״ רעד וצ ,גרוברעטעפ ןײק טקיש
 ןײק טכארבעג םהיא טאה סאװ ,ןעטמאעב־ײצילאפ ןעבלעזמעד ןופ גנוט

 .קסבעטיװ
 רעשיטילאפ רעד רעביא טעטלאװרעפ טאה ״גגולײטבא עטירד״ יד
 ־ינ ןופ ןעװעג זיא ,ףראדנעקנעב ףארג ,ףעש רהיא ןוא ,ײצילאפ־םײהעג

 בר רעד טאה אד .ןעשנעמ עטיורטרעפ ןוא עטנעהאנ עמאס ם׳יאלאק
 .״דום״ ןײז ןעקעדוצפיוא ךילגעמ ראפ ןענופעג ךילדנע ןעגאבנעלענעצאק

 :טעדלעמעג טאה רע סאװ טא
 ,להוש ןופ ןעגגאגעג זיא רע ןעװ ,1836 רעבמעטפעם ןיא ,לאמנײא
 קאילעבאק לעטדעטש ם׳נופ דיא א םיורא םהיא טימ םענײאגיא זיא
 ,טלײטעגטימ םהיא טאה רעכלעװ ,װאקינזער לעקײח ,(.בוג רעװאטלאפ)

 —1837 רהאי ןופ ,*סקע עטשרע ,״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ וױכרא (3
 ,63 .מונ
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 ןוא םיללכ יד .״םידיסזד״ עטקעס א ןאהראפ זיא ןעדיא ןעשיװצ סאד
 ןעוהט םידיםח יד :עדנעגלאפ ןענייז עטקעס רעגיזאד רעד ןופ ןעטכיזנא
 טכילפ רעײז ראפ ןענעכער ײז ןוא טכאמ ם׳רעזײק םעד ןענעקרענא טינ
 יד ןעליפרע וצ טינ סנעטסגינעװ זיא ,ר׳דיא ןעגעג ןעפמעק טינ ביוא
 ,ראפרעד זיולב טינ טמוק חישמ זא ,ןעטלאה ײז .ןעלהעפעב עכילרעזײק
 עכילטםירק יד ןופ טכאמ יד ךיז רעביא ןענעקרענא ןעדיא יד לײװ
 רעשידיסח רעד וצ ןהעטשוצ ךיוא ןעדיא עשיװטיל יד רונ ןעלאז ;םירםיק
 םע ןוא ,ןעלאפ טכאמ עכילטםירק יד םוטעמוא לאמא טימ טעװ ןאד ,עטקעס
 ןײז הכוז טינ ןעלעװ טלאמעד ךיוא וליפא רעבא .חישמ ןעמוק טעװ
 ־ער דנאטשרעדיװ םוש ןהא ןעביג םאװ ,ןעדיא ענעי ן׳חישמ ןהעז וצ
 תוליפת ןײק זא ,םידיסח יד ןענעכער ךיוא .ײמרא רעד ראפ ןעטורק
 ,ןעטסירק ןענײז םירםיק יד םיראװ ,ןעגאז טינ ןעמ ראט םירסיק יד ראפ
 ,ןעגאבנעלענעצאק ,רע .םידש וצ ןעכילגעג ךאד ןענײז ןעטםירק עלא ןוא
 םהיא טאה סע סאװ ,דוס םעד גנוריגער רעד טעדלעמעג טינ ףכית טאה
 ןעבײלקפיונוצ טלאװעג טאה רע לײװ ,װאקינזער לעקײח טלײטעגטימ
 עטקעס רעשידיסח רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןעגעװ ןעזײװעב עטסעפ
 עגינײא ןעגארקעג טאה רע יװ םעדכאנ ,טציא .ערהעל רהיא ןעגעװ ןוא
 םעד ןופ ןעטכיזנא עכילדעש יד ןהעז וצ ראלק זיא םע עכלעװ ןופ ,רעכיב

 רעיפ זײװעב סלא וצ טלעטש רע ןוא ,דוס םעד רע טקעדטנע ,םזידיםח
 ןוא ״לחנ יברע״ ,״ץראה ירפ״ /׳בוט םש לעב יחבש״) קרעװ עשידימח
 שינביולרע רעד טימ טקורדעג ןענײז רעכיב יד שטאכ .(״תמא ירבד״
 ןעגעג יאם ,ןעקנאדעג עכילדעש טימ לופ ײז ןענײז ,רוזנעצ רענליװ ןופ

 .לאראמ רעד ןוא ןעצעזעג יד ןעגעג יאם ,טכאמ רעדנעריגער רעד
 ־יגער יד ,השקב רעד טימ ןעגאבנעלענעצאק השמ טאה טגידנערעפ
 םאװ ,םינבר עלא רעביא רעהעזפיוא ןא ראפ ןעמיטשעב םהיא לאז גגור
 ־אלסאנירעטאקעי ,עילאדאפ ,ןילאװ ,עװאטלאפ ,װעיק ןיא ךיז ןעגיפעג
 טעװ םעדכרוד .דגעגעג רעבאראסעב רעד ןיא ןוא רענאסרעכ ״בוג רעװ
 ־ארוצסיוא גידנעטשלאפ טינ ביוא טײקכילגעמ יד ןערעװ ןעבעגעג מהיא
 ערהיא ןעגעג ןענעראװעב וצ םנעטםגינעװ זיא ,עטקעס עשידיסח יד ןעט

 .רעגעלפ עשירעכערברעפ
 רעד םאװ ,״גנוקעדטנע״ עמײהעג עגיטכיװ יד ןעװעג זיא סאד טא
 ־געב ףארג .גנוריגער רעד טכארבעג טאה בר רעקםװארפענד־ענכרעװ
 ־ינ ןוא ,רעזײק םעד טריטראפאר גגולײטטימ ןײז ןעגעװ טאה ףראדנעק
 ־ןרעניא םעד ךאז רעד ןעגעװ ןעטכירכאנעב וצ ןעליופעב טאה יאלאק
 ;רעכיב עשידיםח עכילדעש רעיפ יד םהיא ןעבעגרעביא ךיוא ,רעטסינימ
 ןעביולרע םהיא ןעמ לאז ,ןעגאבנעלענעצאק בר םעד טגנאלעבנא םאװ
 טאה רע יװ םעדכאנ לײװ ,קםװארפענד־ענכרעװ ןײק םײהא ןערהאפקעװא
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 ־פיוא ךיז לאז רע ,גיטיונ טינ רהעמ ןיוש זיא ,גנולײטטימ ןײז טכאמעג
 זא ,ט׳םולח׳עג ךיז טאה ןע׳ןעגאבנעלענעצאק .גרוברעטעפ ןיא ןעטלאה
 ־יטשעב םהיא טעוו ןעמ ,ןערעוו טניולעב ךײר רע טעװ הריםמ ןײז ראפ
 עכלעװ ףיוא ,םײבר עשידיםח עלא רעביא רעהעזפיוא־רעביוא ןא ראפ ןעמ
 יד ןעגעװ טמיורטעג ןיוש טאה רע .ראה רעצנאג רעד ןערעװ טעװ רע
 ,ןעלהאצ ןעזומ םהיא ןעלעװ םידיסח ןוא םײבר יד סאװ ,דלעג עםיורג
 זיא תומולח עסיז עלא יד ןופ רעבא ...ןערעטש טינ ײז לאז רע ידכ

 .ןעראװעג טשינראג
 ־עג רעגינעװ רעדא רהעמ ןעמ זיא םױרעטסינימ־ןרעניא םעד ןיא
 ־יא רעד .ןעטײהנעגעלעגנא עזעיגילער עשידיא יד טימ טנאקעב ןעװ
 ןײז ןיא ,1837 יאמ ןעט־18 םעד טאה װאדולב ףארג רעטםינימ־ןרענ
 ־אבנעלענעצאק בר םעד״ :ןעזיװעגנא ףראדנעקנעב ףארג םוצ רעפטנע
 ןאק ,םידיסח עטקעס א ןאהראפ זיא ןעדיא ןעשיװצ זא גנודלעמ ם׳ןעג
 גנוקעדטנע ןא ראפ ,טנײמ רע יװ ,ןערעװ טנעכערעג טינ לאפ ןײק ףיוא
 רעד ןופ ץנעטסיזקע יד םיראװ ,דוס ןעטסואװעבנוא ,ןעגיטכיװ א ןופ
 טיג גנוריגער רעזנוא ןוא ,טםואװעב גנאל ןיוש זיא עטקעם רעשידיםח

 .״גגוטכא רהיא ףיוא םאזקרעמפיוא טײצ עטצעל יד

 עלעיצעפם ןעדגעװנא ףראד ןעמ יצ ,עגארפ רעד וצ ךײש םאװ ןוא
 ־טנע ס׳װאדולב זיא ,עטקעם רעשידיםח רעד ןעגעג ןעלטימ ערעדנוזעב
 רעדנעגלאפ רעד ןא ךיז טלאה םױרעטסינימ־ןרעניא סאד זא ,ןעװעג רעפ

 םיללכ־דנורג עזעיגילער יד ןיא דישרעטנוא רעםיורג ןײק :גנונײמ
 רעבירעד ןוא ,אטשיג ןעדיא עגירעביא יד ןוא םידיםח יד ןעשיװצ זיא
 רעשידיםח רעד ןעגעג ןעלטימ ערעדנוזעב ןעמהענוצנא דנורג ןײק אטינ זיא
 ױו ,ךילדעש רהעמ טינ ןוא רעגינעװ טינ ןענײז םידיםח יד .עטקעם
 ־עג ןעבראדרעפ ןענײז עכלעװ ,ןעדיא יד ןופ הנומא יד״ .םידגנתמ יד
 ־ירשעג טאה יוזא — ,ערהעל רעשידומלת רעגיגיזמוא רעד ךרוד ןעראװ
 רעכילמסירק רעד ראפ ךילדעש ל ל כ ב זיא — ,װאדולב ףארג ןעב
 ןרעסעבסיוא ,ןערעלקפיוא ךיז ןעדאטם אזלא ףראד ןעמ ןוא ,טפאשלעזעג
 ןוא םידיםח) סעטקעס ףיוא ןעדיא יד רעבא ןעלײט .ןעדיא ע ל א
 םאד — ,רערעדנא רעד בעילוצ עטקעס ןײא ןעגלאפרעפ ןוא (םידגנתמ
 ,ךילרהעפעג וליפא ראנ ,טכערעגנוא ןוא זאלצונ זיולב טינ ןעװעג טלאװ
 ,ןענײמ וצ דנורג א ןעבעג רערעדנא רעד טנאקעג טלאװ םאד םיראװ
 ץרוק .״גנוריגער רעד ןופ טריבארפא טרעװ ערהעל ר ה י א זא
 יא ךײלגוצ ןעגלאפרעפ ,״טעטילארטײג״ ןעטיהבא ףראד ןעמ :טדערעג

 .םידגנתמ יד יא ,םידיסח יד

 עקאט טײצ רענעי ןיא גנוריגער עשיםור יד טאה גגולעטש עגיזאד יד
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 ןעגאטשעגםיוא רהיא ןופ ןענײז םידדצ עדנעטײרטש עדײב :ןעמונרעפ
 .תופידר גונעג

 ןעבאה םידיםח ןעגעג תוריםמ זא ,ןענײמ וצ תועט א ןעװעג טלאװ סע
 יד ןענײז ןירעד .סאלק ןעשידגנתמ ןעמורפ םעד ןופ רונ טמאטשעג
 זיא םע .ןעםקאדאטרא יד ןופ ןענאטשעגבא טינ ןעטנעגילעטניא־םיליכשמ
 עטשרע יד וצ ןוא הריסמ רעטשרע רעד וצ זא ,ןענעכער וצ דנורג א ןאהראפ
 ןײז וצ טכארבעג ןעבאה םאװ ,ןע׳נמלז־רואינש ׳ר ןעגעג םעגירטניא
 ליכשמ רעטםואװעב רעד תוכײש א טאהעג טאה ,1798 רהאי ןיא טםערא
 ןײק װאלקש ןופ ןעבילקעגרעביא ןאד ןיוש ךיז טאה רע .ץרפ םהרבא
 םינפא ײז טאה דע ןוא ,ןעטפאשטנאקעב עגיטכיװ אד טאהעג ,גרוברעטעפ
 םידיםח ףיוא תוריםמ .םידיםח יד ןופ רערהיפ םעד ןעגעג טצונעגסיוא
 עשידיא ענעדעישרעפ ןופ ןעמוקנא טפא רהעז ןעגעלפ ערהעל רעײז ןוא
 ־רא עשיסור יד ןיא .ןערהאי עגידרעטײװ יד ןיא ךיוא ןעטנעגילעטניא
 םעד ןיא ,ןיוש ןעבאה רימ .תוריסמ עכלעזא ךם א ןעמ טניפעג ןעוױכ
 ןעגעװ טלהעצרעד ,״ןעזעװקורד ןעשידיא ןופ עטכישעג רעד וצ״ לעקיטרא
 ־טימ טקערידניא טאה עכלעװ ,ןײטשנעב־לעקרעמ ןופ הריםמ יד ,לאפ ןײא
 ףיוא ןוא ןעײרעקורד עשידיא עלא ףיוא ןברוח א ןעגנײרב וצ ןעפלאהעג

 .דנאלסור ןיא ןעזעװ־קורד ןעשידיא ןעצנאג םעד
 טאה ןעמ םאװ ,ןעײרעקורד עשידיא ףיוא לאפאנאמ רעגירעיורט רעד
 ,םירםומ עשידיא עדײב יד ןעקנאדרעפ וצ טאהעג סאמ רעםיורג א ןיא
 טפאשעגבא זיא רע .רהאי גיצנאװצ ןוא ףניפ עצנאג ןעטלאהעגנא טאה
 .(״ 1862 רהאי ןיא ,ןעטײװצ םעד רעדנאסקעלא רעזײק םעד ראפ ןעראװעג

 ־םיוא ןײק ןעװעג טינ ךיוא ןענײז ןעםקאדאטרא ןוא םידיםח יד
 טכער ןעװעג ײז ײב זיא ,אנוש םעד ןעגעק ףמאק םעד ןיא .רעבײלק
 ןופ ענײא .ןעגעיזעב דצ םענעי יבא ,ןעלטימ־טײרטש עלא ןעדנעװאוצנא
 ןעמורפ םעד ןופ טמאטשעג ןעבאה עכלעװ תוריסמ עטםכילדנעש יד
 1879 ןיא ,קירוצ גיצכעז רהאי א טימ זיא םאװ ,יד ןעװעג זיא ,םאלק
 ־ילבופ ןוא טעאפ ןעשיאערבעה ןעטמהירעב םעד ףיוא ןעראװעג טכאמעג

 .(7 ןאדראג .ל .י טםיצ
 -עג ײב רונ ןעטערטםיורא ןעגעלפ סאװ ,םירםומ עגילעפוצ רעםיוא
 עלענאיסעפארפ ךם א טגאמרעפ ןעדיא ןעבאה ,ןעטײהנעגעלעג עםיװ

 ■ורד עשידיא ףיוא לאפאנאמ םעד ןופ ןעטאטלוזער עבילדעזא יד ןעגעװ (״
 ןעזעװ-קורד ןעשידיא ןופ עטבישעג רעד וצ״ לעקיטרא םעד ,ןעביוא העז ןע״רעק

 .״דנאלםור ןיא
 .״גנוקישרעפ ןוא טםערא ם׳ןאדראג .ל •י״ לעקיטרא םעד ,ןעביוא העז (ז
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 ־פעשעב עגידנעטש א ןעװעג זיא תוריםמ ןיגע רעד עכלעװ ראפ ,מירסומ
 ןעװעג ןיז ןעםיװעג א ןיא ןענײז עכלעזא .הנױח ןופ לאװק א ,גנוגיט
 ,תוריםמ טימ טעשארטםעג גידנעטש ןעבאה ײז :להק ײב רעדניק־טסעק
 םעד וצ סיפע טפראװ ןעמ יװ טקנופ .טפיוקעגבא ךיז ןעבאה ןעדיא ןוא
 .״דלעג־ץרחי־אל״ טלהאצעג ײז ןעמ טאה יוזא ,ןעליב טינ לאז רע ,דנוה
 זיא להק םעד ןעװ רעדא ,טקריװעג טינ ןעבאה םעקנושארטם ערעײז ןעװ
 ףאטש .תוריסמ ןעגנאלרעד ײז ןעגעלפ ,ןעלהאצ וצ ײז ןעסערעד ןיוש
 ףיוא ןעװעג טינ זיא סע ביוא םיראװ .טלהעפעג טינ לאמנײק ײז טאה
 עדליװ עמאם לאמטפא ,ײלרעלא טכארטעגםיוא ײז ןעבאה ,ן׳רםמ וצ סאװ

 .םילובלב

 ־ימדא רעשיםור רעד טײברא לעיפ ןעבעג ןעגעלפ םירסומ עכלעזא
 רעדעי וצ טרעהעגוצ גיריג רהעז גידנעטש ךיז טאה עכלעװ ,עיצארטסיג
 ־גאנופ ןעגנילעג הימ םיורג טימ רוג טגעלפ לאמא .ןעדיא ףיוא הריסמ
 ,טהערדרעפ טאה רםומ רעד םאװ ,רעטנאלפ ןעטכידעג םעד ןעלקיװאוצרעד
 עגידלושנוא ןעםאמ ןעפעלשנײרא ןעטלעז טיג טגעלפ רע ןיהואװ ןוא

 .ןעשנעמ

 ־עטקאראכ טסכעה זיא םאװ ,םענײא ןופ ןעלהעצרעד אד ןעלעװ רימ
 טאה ןעמ עכלעװ ןופ ,םירסומ עלענאיםעפארפ ןימ םענעי ראפ שיטםיר

 .ןעטילעג לעיפ רהעז ןעטײצ עגילאמא ןיא

 ״בוג רענילאװ ,רימאטישז ןופ דיא א טאה 1846 רעבמעצעד ןיא
 רעדנאםקעלא רעגלאפנהארט םעד וצ טדנעװעג ךיז ,טנאברעפוק םהרבא
 (רעטיױוצ רעד רעדנאסקעלא רעזײק רעגיטפניקוצ רעד) שטיװעיאלאקינ
 :םעדנעגלאפ טרעלקרע אד טאה רע .(8 השקב רעכילטפירש א טימ

 ־אפ םוצ עגונ זיא םאװ ,דוס ןעגיטכיװ א רהעז טםײװ ,טנאברעפוק ,רע
 דום םעד ןעבײרשנא .עילימאפ רעכילרעזײק רעד וצ ןוא דנאלרעט
 ףיוא ןעלטימ ןײק טינ טאה ןײלא רע ליױו ןוא ,טינ רע ןאק ריפאפ ן׳פיוא
 ־רעטעפ ןײק ןרעדאפסיורא םהיא לאז ןעמ ,רע טעב ,ןעבאגסיוא־עזײר
 רעד .ךאז יד ןעקעדטנע ךילנעזרעפ רעזײק םעד לאז רע ידכ ,גרוב
 רעטירד״ רעד וצ השקב יד ןעבעגרעביא ןעםײהעג טאה רעגלאפנהארט
 ןיא טגאברעפוק טאה ,רעפטגע ןעכיג ןײק גידנעמוקעב טינ .״גגולײטבא
 זא ,ןעזיװעגנא טאה רע .השקב עטײװצ א טקישעג 1847 ראונאי ביוהנא
 ןעטבעילעג םעד ןופ ןעבעל םאד ןעטיהבא״ ןעגעװ ךיז טלעדנאה םע
 ןהארט ןעגילײה םעד ןעציש ,עילימאפ רעצנאג ןײז ןופ ןוא ךראנאמ
 ,אזלא ,זיא ךאז יד יװ יוזא ןוא .״דגאלסור ןיא הור עגײמעגלא יד ןוא

 —,1846 רהאי ןופ ״פםקע עטשרע ,״גיניול״טבא רעטירד״ רעד ןופי וױכרא (8
 .277 ,מיוג
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 םהיא לאז ןעמ ,ןעטעבעג רעדיװ רע טאה ,גיטכױו ןוא גילײא ארטסקע
 .גרוברעטעפ ןײק ןרעדאפסיורא רעכיג םאװ

 םעד טימ טנאקעב טוג ןעװעג ןעמ זיא ״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןיא
 זא ,טםואװעג קיטקארפ רעד ןופ טאה ןעמ .תושקב עכלעזא ןופ הטרעװ

 טפא רהעז זא ןוא ,ןעכאז עטסופ טימ םיוא ךיז ײז ןעזאל סנעטסײמ
 ־עפ ןײק גנוריגער רעד ןופ ןובשח ן׳פיוא ןעמוק וצ ןעסיוא אד ןעמ זיא
 רעד ןופ ףעש רעד טאה .ןעסערעטניא ערעדנא ראג בעילוצ גרוברעט
 ־וג רענילאװ םעד טגארטפיואעב ,װאלרא ףארג ,״גנולײטבא רעטירד״
 ־ראפ ןוא ן׳טנאברעפוק םהרבא ךיז וצ ןעפורםיורא לאז רע ,ראטאנרעב
 ־רעביא ןוא ,ןעקעדטנע ליװ רע םאװ ,דום םעד ןעבײרשוצנא םהיא ןעגעל
 ףיוא טרעװנאק ןעטכאמרעפ א ןיא ריפאפ םאד ראטאנרעבוג םעד ןעבעג

 .ןעמאנ ס׳װאלרא ףארג
 ־יװ טזאלעג ראטאנרעבוג רענילאװ רעד טאה ראורבעפ ןעט־ד םעד
 ־עגםיורא רע טאה ,גארטפיוא ןײז גידנעליפרע זא ,ן׳װאלרא ףארג ןעס

 :םעדנעגלאפ טרעלקרע טאה רעכלעװ ,ן׳טנאברעפוק ךיז וצ טרעדאפ
 ־רעב ןיא ןעװעג ,טנאברעפוק ,רע זיא 1846 רעבמעװאנ ףוס ןיא
 ,ףירב ןעשיאערבעה א ןענופעג םאג ן׳פיוא ןעטראד טאה רע ןוא װעשטיד
 םינבר עכילטע זא ,ןהעז וצ זיא ףירב םעד ןופ ...בא בקעי וצ טריסערדא
 טדאטש רעדעי ןופ לאז ןעמ ,ןעדיא עשיםור עלא וצ טדנעװעג ךיז ןעבאה
 יוזא יװ ,םעד ןעגעװ גנוטארעב א ףיוא ןעשנעמ עגינײא ײז וצ ןעקיש
 יוזא .החפשמ רעצנאג ןײז ןופ ןוא רעזײק םעד ןופ ןערעװ וצ רוטפ
 ןעגעג גנורעװשרעפ רעשידיא רעמײהעג א ןעגעװ ךיז טלעדנאה םע יװ
 רע טאה ,עילימאפ רעכילרעזײק רעצנאג רעד ןעגעג ןוא ךראנאמ םעד
 יד ןעבעג םהיא לאז ןעמ ,רעגלאפנהארט םוצ השקב א ןעבירשעגנא

 ןעשירעכערברעפ םעד ךילנעזרעפ רעזײק םעד ןעלעטשוצ וצ טײקכילגעמ
 ־כיװ יוזא זיא ךאז יד .װעשטידרעב ןיא ןענופעג טאה רע םאװ ,ףירב
 ףיוא רונ .ןעזײװעב טינ םענײק ףירב םעד טציא ךיוא ןאק רע זא ,גיט
 ןעטע׳מתח׳רעפ א ןיא ,רעביא םהיא רע טיג ,להעפעב ם׳װאלרא ףארג
 ,טנאברעפוק ,רע טמהענ ײברעד .ראטאנרעבוג רענילאװ םעד ,טרעװנאק
 יד ףיונוצ ןעפור סע םינבר ע כ ל ע ו ו ,ןעשראפוצסיוא ךיז ףיוא
 ־יגער יד ביוא ,ןעמוקראפ ןעלעװ ןעגנוטארעב יד ו א ו ו ןוא תופיסא
 ביוא ןוא תועיםנ ףיוא עציטש־דלעג עגירעהעג יד ןעבעג םהיא טעװ גנור
 ,עטמאעב ףליהוצ םהיא ןערעװ טרידנאמאק ןעלאפ עםיװעג ןיא ןעלעװ סע
 םינבר יד ײב תופיםא יד לײװ ןוא .ןעלטימ עגיטיונ יד ןעמהענוצנא ףיוא
 עציטש־דלעג יד ןעמ ףראד ,טײצ־חםפ ףיוא ןעראװעג טמיטשעב ןענײז
 ־ײב ידכ ,רעכיג סאװ ןעמיטשעב םהיא ןעגנושראפסיוא ןוא תועיםנ ףיוא

 .ןענעראװעב ןוא ןעקעדטנע וצ ץלא סגעטײצ



 257 םירםווב ןןדמדי*: עגיטײצד&פו

 ־רא ףארג טקישעגוצ ראטאנרעבוג רענילאװ רעד טאה גיטײצכײלג
 ־עגרעביא םהיא טאה טנאברעפוק םאװ ,ףירב ןעשיאערבעה םעד ן׳װאל
 ־ירד״ רעד ןיא זיא ףירב םעד ןופ .טרעװגאק ןעטכאמרעפ א ןיא ןעבעג
 טאה םע ןוא גנוצעזרעביא עשיםור א ןעראװעג טכאמעג ״גנולײטבא רעט
 ־ניבור לעדנעמ־םחנמ ןופ רע זיא ןעבירשעג זא ,טלעטשעגםיורא ךיז
 :אזא זיא רענײז טלאהניא רעד ןוא ,.״בא בקעי ,דנײרפ ןײז וצ ןײטש
 עראיפעטנאמ השמ ,רעוהט ןוא טאירטאפ רעשידיא רעטמהירעב רעד״
 (דנאלםור ןײק דנאלגנע ןופ ןעמוקעג 1846 גנילהירפ ןיא זיא רעכלעװ)
 ־וב ץניװארפ רעשיכײרטסע רעד ןיא ןעװעג עזײר־קירוצ ןײז ףיוא זיא
 ןעטמהירעב םעד טימ ןהעזעג רוגידאס ןיא אד ךיז טאה רע ןוא ,עניװאק
 לארשי ׳ר טאה ,טםואװעב יװ) רענישזור לארשי ׳ר ,ן׳יבר ןעשידיסח

 1840 רהאי ןיא ןוא ,עינרעבוג רעװעיק ,ןישזור ןיא טבעלעג רעהירפ
 ־ידאס ןיא טצעזעב ךיז ןוא ךײרטםע ןײק דנאלםור ןופ ןעפאלטנא רע זיא
 ןוא גינעק רעשידיא ןערעװ וצ טײרג זיא רענישזור לארשי ׳ר .(• רוג
 ־וצ ,ךאזרוא רעד חכמ טלהעצרעד םהיא טאה עראיפעטנאמ .רעזײלרעד
 ־ירעיורט רעד ןעגעװ ןוא ,דנאלסור ןײק ןערהאפעג זיא רע רעכלעװ בעיל
 ־ײב ײז ןעשיװצ רעבירעד זיא סע .ןעדיא עגיטראד יד ןופ עגאל רעג
 ךיוא ,ןעקאילאפ יד טימ ךיז ןעגינײארעפ וצ ןעראװעג טדערעגבא ןעד
 ןעקריװאוצטימ טגאזעגוצ טאה עראיפעטנאמ ןוא ,המחלמ א ןעפורוצםיורא
 יד וצ ףירב טקישעגרעדנאנופ ןיוש טאה רענישזור לארשי ׳ר .ןירעד
 ׳ר ,םינבר יױוצ טקישעג טאה בר רעסיורג ןײא ךאנ ןוא ,ןעדיא עטםגיטכיװ
 .ךאז רעד ןעגעװ ןעטפנוקםיוא ןעבײלקוצפיוגוצ ,ן׳רשא ׳ר ןוא ןע׳םהרבא
 ןענײז — ,ףירב םעד ןיא טלײטעגטימ רעטײװ טרעװ — ,ןעדיא
 חילש רעדנוזעב א ךרוד ןעבאה ײז ןםולשעב םעד טימ ןעדעירפוצ
 םהיא ןעטעבעג ןוא ןעטפירשרעטנוא ערעײז ן׳לארשי ׳ר וצ טקישעגבא
 רענליװ יד .ףליה רעײז םהיא גידנעכערפשרעפ ,ךאז יד ןערהיפםיוא
 גגאל ןיוש ןעטראװ ײז ךיוא זא ,ן׳לארשי ׳ר טלײטעגטימ ןעבאה ןעדיא
 םיצירפ עשיליופ עגינײא ײב .שינערהעקרעביא ןא ףיוא גידלודעגמוא ןוא
 ־ײז םיגבר יד .ןעמוקעגכרוד ײז טימ זיא ןעמ ןוא ןעװעג ןיוש ןעמ זיא
 ־םיוא ןײק ןעבירשעגנא ןעבאה ייז ןוא ,ןעדעירפוצ טםכעה ןופרעד ןעג
 ־גאנופ טאה לארשי ׳ר .םעד ןעגעװ גנאל ןיוש ןעטכארט ײז זא ,דנאל
 ןעדיא עטסגיטכיװ יד ןוא ,הכולמ רעײנ א ןעגעװ הליפת א טקישעגרעד
 ןעכאמ טײצ־חספ לאז ןעמ ,טדעטש עלא ןיא ןעםיװ וצ ןעבעגעג ןעבאה
 ןערעװ וצ רוטפ יוזא יװ ,ןעלטימ יד ןערעלקוצמורא ףיוא ןעגנולמאזרעפ

 רעגידגיז ןײז ןוא רעינישזור לארשי ׳ר״ לעקיטרא ןיא רעכילרהיפםיוא (9
 .פפ 97 .ז /׳ןהוז
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 ׳ר טאה ,םעד רעםיוא .החפשמ רעצנאג ןײז ןופ ןוא רעזײק םעד ןופ
 ץמח ןענערברעפ םײב זא ,ןעדיא עלא וצ ןעבירשעג רענישזור לארשי
 א ןעמהענ ךאנרעד ,םילהת לעטיפאק ןעטפלעװצ םעד ןעגאז ןעמ לאז
 ־רעד גידנעגאז ,ןײרא ןעוױוא ןיא ןעפראװנײרא ןוא רעבליזקעװק לעסיב
 ־עװ טנערברעפ לאז יוזא ,רעבליזקעװק םאד טא טנערב םע יװ״ :ײב

 .״עילימאפ רעצנאג ןײז טימ יאלאקינ ןער
 רעד סאװ ,ףירב ןעכילקערש םעד ןופ טלאהניא רעד ןעװעג זיא סאד
 װעשטידרעב ןיא ןענופעג טש׳רמולכ טאה טנאברעפוק םהרבא רםומ
 ןעבעגוצרעביא ךילגעמ ראפ ןעטלאהעג טאה רע םאװ ןוא םאג ן׳פיוא
 ־ירד״ רעד ןופ ףעש םעד ,סנעםגינעװ ,רעדא ךילנעזרעפ רעזײק םעד רונ
 ;רענישזור לארשי ׳ר טימ ךערפשעג ס׳עראיפעטנאמ !״נולײטבא רעט
 ־רעטנוא עשידיא יד ;יאלאקינ רעזײק םעד ןעגעג גנורעװשרעפ רעײז

 ־בא ןעפראד םאװ ,תופיםא יד ;םיצירפ עשיליופ יד טימ ןעגנולדנאה
 רעזײק םעד ן׳רטפ ןעגעװ ,טדעטש עשידיא עלא ןיא ןערעװ ןעטלאהעג
 םעד טימ הלוגס יד ןוא ןע׳יאלאקינ ןעגעג הליפת יד ;החפשמ ןײז טימ
 ןעװעג ןענײז תױשעמ עלא יד — ,ץמח ןענערברעפ םײב רעבליזקעװק
 ן׳װאלרא ףארג ראפ זיא םע םאד ,שיראנ דליװ ןוא טרעפמולעגנוא יוזא
 ־קרעמפיוא עטםעדנימ יד טינ ןענעידרעפ ײז זא ,ראלק ןעראװעג ףכית
 ,רעזײק םעד טכירעב א טלעטשעגוצ רע טאה ןעניז םעד ןיא .טײקמאז
 ןעגעװ לאז ןעמ ,ןעליופעב 1847 ץרעמ ביוהנא ןיא טאה יאלאקינ ןוא
 .ןעכאמ טינ ןעגנושראפסיוא עגידרעטײװ םוש ןײק הריסמ ם׳טנאברעפוק
 ־רעװעיק רעד .טגידנעעג טינ טײװ ךאז יד ךיז טאה רעבא םעד טימ
 ,טימעסיטנא רענעםיברעפ א ,װאקיביב ראטאנרעבוג־לארענעג רענילאװ
 ־דא עגיטראד יד ןוא ,ןעדיא ןעגעג תוריסמ ףיוא ענדעשז רהעז ןעװעג זיא
 עמײהעג ,״תודום״ עשידיא ןעכוז ןײא ןיא ןעטלאהעג טאה עיצארטסינימ
 ןעכיג ןיא רע טאה ,טסואװעג טוג סע טאה טנארברעפוק .םנעכערברעפ
 ךילטפירש טאה רע .ןינע ןעבלעזמעד ןעגעװ הריםמ עײנ א טגנאלרעד
 טשראקא ךיז טאה רע יװ זא ,ראטאנרעבוג רענילאװ םעד טעדלעמעג
 וצ ידכ ,הפיםא ןא ןעטלאהוצבא ןעניז ןיא ןעדיא יד ןעבאה ,טםאװרעד
 ןוא רעזײק םעד ןעגעג ןאלפ ןעשירעכערברעפ םעד ןעגעװ ךיז ןעטארעב
 דרפם ףסױ־בקעי ׳ר :םײבר עשידיסח יד ײב חםפ ברע עילימאפ ןײז
 ןיא רעקסרעװט דוד ׳ר ,קםירוט ןיא רעקםרעװט םהרבא ׳ר ,הארטסא ןיא
 ־וג רענילאװ רעד .װאראקאמ ןיא רעקםרעװט םוחנ ׳ר ןוא װאקליסאװ
 םעד הארטםא ןײק טרידנאמאק טאה ןוא טפאכעגנא ךיז טאה ראטאנרעב
 ־וט ןײק ןוא ,ן׳טנאברעפוק טימ אקנעראדגא קינװאקלאפ ןעטםמראדנאשז
 ־עג ןעבאה ײז .שטיװאמאדא ןאטיפאק ןעקםמראדנאשז םעד — קסיר
 ־סיוא עמײהעג עגיטיונ יד ןעכאמ רעהירפ :גארטפיוא םעד ןעגארק
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 יד ןעקעדטנע ,טײצ רעגעזיװעגנא רעד ןיא ,ךאנרעד ןוא ןעגנושראפ
 .ןעריפאפ עלא ןעפאכרעפ ןוא עטלעמאזרעפ עלא ןעריטםערא ,הפיסא
 וצ טרעהעגנא ןעבאה עכלעװ ,װאראקאמ ןוא װאקליםאװ טגגאלעבנא סאװ
 טלײטעגטימ ףכית ראטאנרעבוג רעגילאװ רעד טאה ,עינרעבוג רעװעיק
 רקראפ ןעפראד סאװ ,תופיסא עשירעכערברעפ יד ןעגעװ רעװעיק םעד
 טרידנאמאק טאה ראטאנרעבוג רעװעיק רעד .םײבר עגיטראד יד ײב ןעמ
 ־רעפ םעד ןוא ,װאראקאמ ןײק עזיורק ןאטיפאק ןעקסמראדנאשז םעד
 ןענײז גיטײצכײלג .װאקליסאװ ןײק — אילוקנאי ןעטמאעב ןעטיורט
 .ן׳װאקיביב ראטאנרעבוג־לארענעג םוצ ןעטכירעב ןעראװעג טקישעגבא
 רעד טימ טריםערעטניארעפ גירעפײא ךיז טאה רע זא ,ךיז טהעטשרעפ׳ס
 א ןעקעלפטגע וצ ןעבעגנײא ךיז טעװ אד זא ,טפאהעג טאה רע .ךאז
 ןופ גנוגילײטעב רעד טימ ,גנורעװשרעפ עשידיא עטגײװצרעפ עסיורג
 ־גא ךיז טאה םע ןוא .ןעגנודניברעפ עשידנעלםיוא טימ ןוא ןעקאילאפ

 .ןעטסערא ןוא ןעגגוכוז־זיוה ,ןעגגושראפםיוא הרדם עצנאג א ןעביוהעג
 ־מראדנאשז רעד טאה ,הארטסא ןײק ן׳טנאברעפוק טימ ןעמוקעעא
 ,הלדבה רעד ךאנ ךײלג ,טכאנ־וצ־תבש אקנעראדנא קינװאקלאפ רעקם
 ײב טאה רע .ן׳ףסױ בקעי ׳ר ,ן׳יבר םעד ײב גנוכוז־זיוה א טכאמעג
 ־עגנא טינ ,רעהארטסא ,עגיה ץלא — ןעדיא ןהעצײרד ןעפארטעג םהיא
 ־הולמ״ ףיוא ןעװעג טושפ זיא םלוע רעד) טדעטש ערעדנא ןופ ענערהאפ
 ־נוא רעד ײב ןעװעג זיא רעכלעװ ,טנארברעפוק .(ן׳יבר םײב ״הכלמ
 םעד ןעגעג הללק רעד טימ הליפת יד זא ,ןעזיװעגגא טאה גנוכוזרעט
 ־בקעי ׳ר ײב זיא םע ואװ ,רעמיצ ןעטצעל ןיא ןעניפעג ךיז ףראד רעזײק
 ןעמ טאה אד ןוא ,ןיהא קעװא זיא ןעמ .ןינמ רעגיבוטש א ןעװעג ן׳ףסױ
 ־עג זיא סע ואװ ,לעכיב א טקעדטגע םירודים ןעשיװצ עצילאפ א ףיוא
 ןעגעלעג ךיוא זיא לעכיב םעד ןיא ;תורוש עכילטע ןעבירשעגנא ןעװ
 ־אמ וצ ףיוא ,רעגרעב ,רעגיבאר םעד ןעפורעג טאה ןעמ .ףירב א םיפע
 ם׳ניא טפירשפיוא יד שטאכ זא ,טגאזעג טאה רע ,גגוצעזרעביא ןא ןעכ
 טסאפרעפ רעבא יז זיא ,ןעבאטשכוב עשיאערבעה טימ טכאמעג זיא לעכיב
 טינ םהיא זיא עכלעװ ,טפירש עטלעטשרעפ ,עמײהעג א ךרוד ןעראװעג
 יד טוג ןעק רע זא ,ןעפורעגבא ךײלג טנארברעפוק ךיז טאה .טנאקעב
 ןופ גנוטײדעב יד טרעלקרע ן׳רעגרעב טאה רע ןוא ,טפירש עמײהעג
 עמײהעג יד טצעזרעביא רעגרעב טאה ןאד .תוא ןעטלעטשרעפ ןעדעי
 טלאהטנע יז זא ,טלעטשעגסיורא ךיז טאה םע ןוא ,שיסור ףיוא טפירשפיוא

 :סעדגעגלאפ ךיז ןיא
 טימ טעװ םאװ ,רוגידאס ןופ לארשי ׳ר ,ן׳יבר ןעגילײה םעד ןופ״
 ־םור ןיא ןעבאה וצ ףיוא הלוגם א .רעזײק רעזנוא ןערעװ ףליה ם׳טאג
 םײב .רעהארטסא םוצ בר רעקםירוט םעד ןופ .רעזײק םעײנ א דנאל
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 .פ .נ .צ םעד ןעניז ןיא ןעבאה ןעמ לאז ,ן׳ןילמע ןעגעג הללק יד ןעגאז
 ־אלװאפ יאלאקינ ראצ״ :טײטעב סאד זא ,טרעלקרע טאה טנארברעפוק)
 ־רעפ םײב .קלמע רעד םע זיא רע זא ,ןעטכארט ײברעד ןוא (״שטיװ
 ־אק ןעטםואװעב םעד ןעלאהרעדיװ לאמ ףלעװצ ןעמ לאז ץמח ןענערב
 ־ליזקעװק טיול רעיפ ןעוױוא ןיא ןעפראװנײרא ךאנרעד ,םילהת לעטיפ
 ־לעװעג ןוא ראה ,ןעמאנ ם׳טאג ןיא ךיד ןערעװשעב רימ :ןעגאז ןוא רעב
 יוזא ,רעבליזקעװק םאד טא טנערברעפ סע יװ זא ,רעײפ ן׳רעביא רעגיט
 ןופ !עילימאפ רעצנאג ןײז טימ םענײאניא .פ .נ ןערעװ טנערברעפ לאז

 .״קםירוט ןופ שטיװאניבאר םהרבא ,רימ
 ןעװעג זיא ,לעכיב ם׳ניא ןעראװעג טקעדטנע זיא םאװ ,ףירב רעד
 ןענופעג טש׳רמולכ טאה טנארברעפוק ןעכלעװ ,ףירב רענעי יװ טקנופ)
 ןיא דרפס ףםױ־בקעי .ר וצ טריםערדא (םאג ן׳פיוא װעשטידרעב ןיא

 :טלאהניא ןעדנעגלאפ מעד טאהעג טאה רע ןוא ,הארטסא
 ,רימ טבײרש יבר רעגילײה רעד יװ טיול זא ,עידומ ךײא ןיב ךיא״
 ןעמ לאז ןעביולג ןוא ,םיצירפ יד וצ ןעשנעמ ןעקיש ןערעהפיוא ןעמ לאז
 טעװ רעמאט ןוא .ןעפלעה סיװעג ןעלעװ םאװ ,תוליפת יד ןיא רונ
 עכלעװ ,ןעשגעמ ײװצ רע טאה ,ןעצונ ןעגנײרב טינ םאד ךיוא הלילח
 טימ מהיא ן׳רטפ טראד ןוא גרוברעטעפ ןײק ןערהאפ וצ םיכסמ ןענײז
 .לעבור דנעזיוט 200 ראפרעד ןעגנאלרעפ ײז רונ ,החפשמ רעצנאג ןײז
 םעד ץוחא .דלעג ףיורעד ןערעװ לאז סע ,ןעהימ ךיז ןעמ ףראד רעבירעד
 ־ראד רעד ןוא לאפאטנא ןופ והילא רשא דיא רעד זא ,יבר רעד טבײרש
 ןעטפירשרעטנוא 80 יװ רעכעה טקישעגםיורא ןיוש ןעבאה בר רעגיט
 רע םיראװ ,ןעזאלרעפ טינ ףיורעד ךיז ןאק ןעמ זא רונ ,םיצירפ ןופ
 ,ןערהיפסיוא טשינראג ןעמ ןאק טלאװעג טימ זא ,םולח ןיא ןהעזעג טאה
 ,הליפת יד ןעצונםיוא ךיז טעראטם רעבירעד .ןײז ללפתמ רונ ףראד ןעמ
 טסעפ ןוא טסנרע טײז ,משה ןעמל ,רונ .טקישעגוצ טאה יבר רעד םאװ
 ןופ .טדעטש ערעדנא ןופ ןעמוק ךײא וצ ןעלעװ םאװ ,ןעשנעמ יד טימ

 .״קםירוט ןופ שטיװאניבאר םהרבא ,רימ
 ,טלאהניא רעײז גילדעװ ,ןענײז ןעריפאפ ״עטקעדטנע״ עדײב יד
 ־65 רעד זיא ןעגעװטסעדנופ .שיראנ ןוא ענטעמאה טסרעסיוא ןעװעג
 עגײז עלא ןוא ,ןעראװעג טריטסערא דרפם ףםױ־בקעי ׳ר יבר רעגירהאי
 עלא יד ןעראװעג טריטםערא ןעגײז ךיוא .ןעמונרעפ ןעמ טאה ןעריפאפ
 ־וק .טכאנ־וצ תבש טסיװרעד םהיא ײב טאה ןעמ םאװ ,ןאמ ןהעצײרד
 א ןעטלאהעג ײז ראפ טאה ףםױ־בקעי ׳ר זא ,טרעלקרע טאה טנאברעפ
 זיא ״ןעגנוקעדטנע״ עכילקערש יד ןעגעװ .רעזײק םעד ןעגעג השרד
 רהיא .״גנולײטבא רעטירד״ רעד וצ טכירעב א ןעראװעג טקישעגיא
 א ןאהראפ זיא ךילטנעגײא זא ,טרעפטנעעג טאה ,װאלרא ףארג ,ףעש
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 ־סױא ןײק הריםמ ם׳טנארברעפוק ןעגעװ לאז ןעמ ,להעפעב רעבילרעזײק
 יד ןעביוהעגנא ןיוש טאה ןעמ דלאביװ זא רונ ;ןעכאמ טינ ןעגנושראפ
 ־כאנעב ץלא ןעגעװ םהיא ןוא רעטיױו ןערהיפ ײז ןעמ לאז ,גנוכוזרעטנוא
 .ןעטסערא ןוא ןערעהרעפ ,ןעגנוכוז־זיוה טבאמעג רעטײװ ןעמ טאה .ןעטכיר
 טלעקיװרעפ ךיז טאה ,טהערדרעפ טאה טנאברעפוק סאװ ,רעטנאלפ רעד
 יד ײב .ןעשנעמ רהעמ ץלא ךיז ןיא ןעגיוצעגנײרא ןוא רעטיױו ץלא
 ׳ר — ״עיטסאניד״ רעליבאנרעשט רעטסואװעב רעד ןופ םײבר עדײב
 ערעײז ןיא ןעמ טאה װאראקאמ ןיא םוחנ ׳ר ןוא װאקליסאװ ןיא דוד
 םוש ןײק רעבא ,טקוקעגכרוד ץלא ןוא טרעטשינעג ,טבוזעג ןעגנוניואװ
 ־עג טאה ןעמ סאװ ,ףירב רעד שטאכ .ןענופעג טיג ךאז עגיטכעדרעפ
 םהרבא״ :ןעבירשעגרעטנוא ןעװעג זיא ,ן׳יבר רעהארטסא םײב ןענופ
 טאה ןעגעװטםעדנופ - ,״קסירוט ןופ ש ט י ו ו א ג י ב א ר
 .ר ע ק ם ר ע ו ו ט םהרבא ׳ר ,ן׳יבר רעקסירוט םעד טריטםערא ןעמ
 עדײב ךיוא ,שטיװאניבאר םהרבא ןעראװעג טריטסערא ןענײז ךאנרעד
 ,ףירב ןעבלעזמעד ןיא טנהאמרעד ןערעװ עכלעװ ,ןעדיא רעלאפאטנא

 .װעשטידרעב ןיא ןענופעג טשרמולכ טאה טנאברעפוק םאװ
 טאה ןעכיג ןיא ראג .ןעגיטשעג ץלא זיא עטגידלושעב להאצ יד
 גיצפופ ןוא ,ןעשנעמ עטרעדנוה ןעגיוצעגוצ גנושראפםיוא רעד וצ ןעמ
 ־ארטסינימדא יד ךיז טאה טציא טשרע .ןעראװעג טריטסערא ןענײז ןאמ
 ,ײא ןעזאלבעגםיוא ןײק הטרעװ טינ זיא ךאז עצגאג יד זא ,טפאכעג עיצ
 ־נושלעפ ענטעמאה ,עבארג ףיוא טיובעג זיא הריםמ עשיראנ יד זא ןוא
 ףםױ־בקעי ׳ר ײב זא ,ןעסיװ טגאקעג טנאברעפוק טאה יוזא יװ .ןעג
 לעכיב סאד טרא ןעטמיטשעב א ןיא ךיז טניפעג בוטש־ןינמ ןיא דרפס
 ־עכערברעפ״ םעד טימ ןוא טפירשפיוא ״רעשירעכערברעפ״ רעד טימ
 ־עג ןעטלעטשרעפ םעד טסואװעג רע טאה ןענאװ ןופ ?ףירב ״ןעשיר
 ןעװעג טינ םענײק זיא רעכלעװ ,טפירשפיוא רעד ןופ תיב־ףלא ןעמײה
 עיצארטםיגימדא רעצנאג רעד טימ עירעמראדנאשז יד ןעװ ? טנאקעב
 עשירעכערברעפ עשידיא ןעכוז ןיא ןאהטרעפ יוזא ןעװעג טינ ןעטלאװ
 םע טאה טגאברעפוק זא ,ןעלאפעגנײא ףכית רעכיז ײז טלאװ ,״תודוס״
 ןעפראװעגרעטנוא ןוא טפירשפיוא רעד טימ ףירב םעד טשלעפעג טושפ
 רערעדעי ןיהואװ ןוא ןעפא גידנעטש ןעװעג זיא סאװ ,בוטש־ןינמ ןיא

 .טלאװעג טאה רע ןעװ ,ןהעגנײרא טנאקעג טאה
 טריטםערא ןעבאה עטמאעב ןוא ןעמראדגאשז יד יװ םעדכאנ טשרע
 ,ןעשנעמ עגידלושגוא עסאמ א עמרוט רערימאטישז ןיא טכארבעג ןוא
 ־ראד רעד ףיוא קערש א ןעפראװעג ןוא סעינרעבוג יױוצ טרעדורעגפיוא
 ןעמ סאד ,ןהעזעגמורא ךיז ײז ןעבאה ,גנורעקלעפעב רעשידיא רעגיט
 ןײק טםאקעג טינ טאה׳ס .טראגעגבא ןפוא ןעטסבארג ן׳פיוא ײז טאה
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 ־יפעגוצסיוא ךיוא ,ןעגגושלעפ ם׳טנארברעפוק ןעלעטשוצטםעפ הימ םוש
 ןעמ .ןעפלאהעג ןירעד םהיא ןעבאה סאװ ,ןענאזרעפ ערעדגא ײװצ ןענ
 ןעמײהעג א ראפ םיורא ־ןיז טיג טנארברעפוק זא ,ןעגנאגרעד ךיוא זיא
 טשרמולכ זיא רע םאד ,טלהעצרעד רע ;עירעמראדנאשז רעד ןופ טנעגא
 םעד ףיוא ןוא ,סנעכערברעפ ענעדישרעפ ןעקעדטנע וצ טגארטפיואעב

 .ןעדיא עגיביולגטכײל ײב דלעג רע טפאצ ךמם
 עלא טײרפעב ,ןעגנושראפםױא עגידרעטײװ יד טלעטשעגפא ןעמ טאה
 ־יב ראטאנרעבוג־לארענעג ם׳נופ גגונדרארעפ רעד טיול ןוא ,עטריטםערא
 .עמרוט רערימאטישז ןיא ןעראװעג טצעזעגנײרא טנאברעפוק זיא ן׳װאקיב
 זיא ײז ײב ןוא ,ן׳װאלרא ףארג טימ ןעבירשעגכרוד ךיז טאה װאקיביב
 םהיא ןעגעג .ןערעװ טפארטשעב טםנרע ףראד טגאברעפוק זא ,ןעבילבעג
 סעצארפ א ןעראװעג טרהיפרעפ טכירעג־לאנימירק רענילאװ ם׳ניא זיא
 .ןערהאי טימ טײצ א ןעגיוצעג ךיז טאה ךאז יד .הריםמ עשלאפ ןײז ראפ
 ־נעטש יװ .ףארטש עבראה א טמיטשעב ן׳טנאברעפוק טאה טכירעג סאד
 ־עם ןיא ןעראװעג טלעטשעגוצ לײטרוא רעד זיא ,ןעלאפ עכלעזא ןיא גיד
 רהעז טכירעגנוא ראג ן׳טגאברעפוק אד טאה .גנוגיטעטשעב ףיוא טאנ
 ןופ להעפעב ןעכילרעזײק םעד טכארטעב ןיא גידנעמהענ :טקילגעגבא
 ־רעטײװ םוש ןײק הריסמ ם׳טנאברעפוק ןעגעװ לאז ןעמ זא ,1847 רהאי
 ןעצנאג םעד טריםאק טאנעס רעד טאה ,ןעכאמ טינ ןעגנושראפםיוא עגיד

 .ףארטש רעדיװטעי ןופ רםומ םעד טײרפעב ןוא םעצארפ
 ־ימעגםיוא ןוא ןעטיגשעגבא טוג אזלא טאה טנאברעפוק יװ םעדכאנ
 ןוא טגיהורעב טיג ךאד ךיז רע טאה ,ףארטש עטנעידרעפ־רשכ יד ןעד
 ־עג רעטײװ טאה רע .עיסעפארפ עכילדנעש ןײז ןעפראװעגקעװא טינ
 א זיא רע זא ,ןעשנעמ טםעומשעגגײא ,םעדעבאי ןוא תוריםמ טעװארפ
 ,דלעג ןעבעג םהיא ןעגעלפ ײז ןוא ,גנוריגער רעד ןופ טגעגא רעטיורטרעפ
 ־אװ עלא ןעפראװרעפ טאה רע .ןעדאש טינ ןוא ןערהיר טינ ײז לאז רע
 ןענײז םאװ ,ןעריפאפ טימ ןעטלאטשנא־סגנוריגער רעװעיק ןוא רעגיל
 ־עב ךיז רע טאה גנאל טײצ א .םעקטאילפ ןוא םילובלב טימ לופ ןעװעג
 טדנעװעג טינ ךיז גרוברעטעפ ןײק ןוא ןאיאר ןעשימײה םעד טימ טנעגונ
 ־לאהעגםיוא טינ רהעמ טנאברעפוק טאה רעבא ךאנרעד .תוריסמ טימ
 םהיא ןופ ןעמוקעב ״גנולײטבא עטירד״ יד טאה 1*7 רהאי ןיא :ןעט
 ־עג רעקצול ןיא זא ,טעדלעמ רע ואװ ,ןעמאנ ס׳רעזײק ן׳פיוא השקב א
 עשלאפ טימ לעדנאה רעסיורג א טרהיפעג טרעװ (.בוג רענילאװ) דנעג
 ,סע טסײװ ״עװטםלאשטאנ״ עגיטראד יד ;םעיצאגגיםא עגידלעבור־50
 טזײװ רעצימע ןעװ ,טרהעקרעפ ;םעד ןעגעג טשינראג טוהט יז רעבא
 ־רעפוק ,רע .״ישטיגדאראג״ רעקצול רעד םהיא טגלאפרעפ ,ףיורעד ןא

 יא ,ראטאגרעבוג רענילאװ םעד יא טעדלעמעג םעד ןעגעװ טאה ,טנאב



 263 םיירםרט עיטירייא ,?גיטײצראם

 טיג רעפטנע ןײק טאה רע רעבא ,ראטאנרעבוג־לארעגעג רעװעיק םעד
 ־לארענעג םעד ןעלהעפעב לאז רעזײק רעד ,רעבירעד טעב רע .ןעמוקעב
 ־ראד טעװ רע ביוא ןוא ,װעיק ןײק םהיא ןערעדאפוצםיורא ראטאנרעבוג

 ,ןעשנעמ עלא יד ןעקעדטגע רע טעװ ,ףליה עגיטיונ יד ןעמוקעב ןעט
 ,ןעזײװעב ראלק רע טעװ ךיוא .םעיצאנגיסא עשלאפ טימ ןעלדנאה סאװ
 — ןעדיא רעיפ ןענײז ןאיאר רעקצול םעד רעביא רעשרעה עצנאג יד זא

 טאה ,לאמ עלא יװ ןוא .עטמאעב־טפיוה עגיטראד יד ײב םיריוטקאפ
 ,גילײא טסכעה זיא ךאז יד זא ,ןעכארטשרעטנוא טציא ךיוא טנאברעפוק
 ־עפש טינ ןערעװ ןעמונעגנא ןעפראד םאװ ,ןעלטימ־ארטסקע טרעדאפ יז

 .טײצ טאגאמ א ןיא יװ רעט
 ם׳טנאברעפוק 1857 רעבמעטפעס ןיא טאה ״גנולײטבא עטירד״ יד

 ־ישטליםאװ טשריפ ,ראטאנרעבוג־לארענעג רעװעיק םוצ טקישעגבא השקב
 ־רעפוק זא ,טלײטעגטימ 1858 ץרעמ ביוהנא ןיא טאה רענעי .ן׳װאק
 עשלאפ ןעגעװ ט׳רסמ׳עג רעהירפ טײצ א טימ ןיוש םהיא טאה טנאב
 עגיטציא ןײז זא ,ןעזיװעב ןעבאה ןעגנושראפסיוא יד ןוא ,סעיצאנגיסא
 ־רעפוק זיא ללכב ;עגידרעהירפ יד יװ זאלדנורג יוזא טקנופ זיא הריסמ
 עטםארפ .תוריסמ עשלאפ ןוא סעדעבאי ענײז ךרוד טםואװעב טנאב
 ־טנע וצ טגארטפיואעב םהיא טאה גנוריגער יד זא ,םהיא ןעביולג ןעדיא
 .דלעג ײז ײב םיוא טראנ רע ןוא ,סנעכערברעפ עמײהעג ײלרעלא ןעקעלפ
 לאז טנאברעפוק זא ,טגעלעגראפ װאקישטליסאװ טשריפ טאה רעבירעד
 טקישעגסיורא רםומ רעכילדעש ןוא שנעמ רענעבראדרעפ טםכעה םלא
 ןעטראד ךיז לאז רע ןוא עינרעבוג רעװעליהאמ ןיא ואװ־ץיגרע ןערעװ
 ־וג־לארענעג םעד ףיוא .טכיזפיוא־ײצילאפ רעגנערטש רעטנוא ןעגיפעג
 ,״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ ףעש רעד טאה גאלשראפ ם׳ראטאנרעב
 רעגנירג לעיפ זיא גנונײמ ןײז טיול זא ,טרעפטנעעג װאקוראגלאד טשריפ
 טבעל רע ואװ ,ןעטראד ן׳טנאברעפוק ףיוא ןעבעג וצ גנוטכא גנערטש
 רעדײא ,רםומ רעשלאפ א יװ טםואװעב ןעמעלא זיא רע ואװ ןוא טציא
 טעװ רע ואװ ןוא טינ םהיא ןענעק ןעשגעמ ואװ ,טרא ןעטײװ םעײנ א ןיא
 ףיוא ןעגאטשעב רעבא זיא װאקישטליםאװ .ןעראנבא ןענאק רעכיג ײז
 זיא תוריסמ עשלאפ ןופ הכמ יד זא ,טרעלקרע טאה רע .גאלשראפ ןײז
 סיורג טגנײרב יז ןוא ןעדיא ןעשיװצ טײרפשרעפ רהעז ןאיאר ןײז ןיא
 זיא םאװ ,עיצארטסינימדא יד טפיוהרעד זיא ןירעד גידלוש זא) ןעדאש
 ,װאקישטליסאװ טאה ףיורעד ,ןעדיא ףיוא הריסמ רעדעי טימ ןעדעירפוצ
 ־וק ןעקישרעפ לאז ןעמ ביוא .(ןעזיװעגנא טינ ,ךילדנעטשרעפטסבלעז
 ,ערעדנא ראפ גנונראװ ןוא ערהעל עטכער א ןײז םאד טעװ ,ן׳טגאברעפ
 — ,דנעגעג עגיה יד טלעמיװ סע עכלעװ טימ ,םירםומ עשלאפ יד ראפ

 .ראטאנרעבוג־לארענעג רעװעיק רעד ןעבירשעג טאה יוזא
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 ־ראפ ם׳װאקישטליםאוו טקישעגרעביא טאה װאקוראגלאד טשריפ
 ןעבעגעגבא 1858 יאמ ןיא טאה רענעי ןוא ,רעטםינימ־ןרעניא םוצ גאלש
 .עינרעבוג רעװעליהאמ ןיא ן׳טנאברעפוק ןעקישרעפ ןעגעװ גגונדרארעפ יד

 ןיא טכיזפיוא־ײצילאפ עגנערטש רעטנוא טצעזעב םהיא ןעמ טאה אד
 .ענעס לעטדעטש

 ןוא ,טקריװעג טינ רםומ םעגעםיברעפ םעד ףיוא רעבא טאה םאד
 ־ירד״ רעד וצ השקב א עגעם ןופ טנאברעפוק טקיש 1858 טםוגיוא ןיא
 ,גרוברעטעפ ןײק ךיז וצ ןרעדאפםיורא םהיא לאז יז ,״גנולײטבא רעט
 ,ןעשנעמ ענעדישרעפ ןעגעװ ןעטפנוקםיוא עיונעג ןעבעג טעװ רע ואװ
 ;דלעג־רעבליז ןוא סעיצאנגיםא ןעשלעפ טימ ךיז ןעמהענרעפ עכלעװ
 טימ ,םענישאמ יד ןוא רעכערברעפ יד ןעקעדטנע ןעפלעה רע טעװ ךיוא
 טפיוהרעד ךיז טאה ךאז יד יװ יוזא .ןעגנושלעפ ערעײז ןעכאמ ײז עכלעװ
 םהיא ״גנולײטבא עטירד״ יד טאה ,רעטםינימ־ץנאניפ םוצ טרעהעגנא
 ם׳טנאברעפוק טימ טנעקעב םהיא ךײלגוצ ןוא השקב יד ןעבעגעגרעביא
 טאה שטיװעשזאינק רעטםינימ־ץנאניפ רעד .םישעמ ענעש עגירעהירפ
 ןײק ןעבאה ןעגנושלעפ־דלעג ןעגעװ תוריםמ עטםײמ יד זא ,טרעפטנעעג
 ־עגסיוא ןענײז ײז סאד ,םיורא ךאנרעד ךיז טלעטש םע ,טינ טפאה םוש
 ־וצבארא טײקגידנעװטיונ ןײק ןײא טינ רע טהעז רעבירעד ;טכארט
 עגיטציא־זיב ענײז זא ,טרפב ;ן׳טנאברעפוק גרוברעטעפ ןײק ןעגנײרב
 םהיא זיא םע לעיפיװ ףיוא שטאכ טינ דנורג ןײק ןעביג ןעגנואוהטפיוא

 .ןעיורט וצ
 רע לעיפיװ זא ,טגײצרעביא גיטליגדנע טציא ךיז טאה טנאברעפוק
 ףיוא גנונפאה עטםעדנימ ןײק אטינ םהיא ראפ זיא ,ןעהימ טינ ךיז לאז
 ־סגנוריגער ערעכעה יד זא ןוא גרוברעטעפ ןײק ןערעװ וצ טרעדאפעגםיורא
 טינ .תוריםמ ענײז ףיוא טינ הטרעװ םוש ןײק ללכב ןעגעל ןעטלאטשנא
 ןופ גנואװש םעד רע טרעדנימרעפ ,הרירב רעדנא ןײק אזלא גידגעבאה
 .רסומ רעגיטרא ןא טנאברעפוק טרעװ רםומ־דנאל א ןופ .טײברא ןײז
 ־אמ רעד .עינרעבוג רעװעליהאמ ץנאג ףיוא ךיז רע טסעמרעפ רעהירפא
 ־נאשז רעד ןופ רעטלאװרעפ רעד ,רארוקארפ רעד ,ראטאנרעבוג רעװעליה
 ־ישרעפ ןיא ןעדיא ףיוא תוריסמ רדםכ םהיא ןופ ןעמוקעב ,עירעמראד
 ןעמ טרעה טײצ עטשרע יד .עינרעבוג רעװעליהאמ ןופ ןעדנעגעג ענעד
 ־לאשטאנ״ ײב לאמא לעברעק א טפאכ רע .םילובלב ענײז וצ וצ ךיז
 ףיוא ןעמ טרעה רעבא ךאנרעד .ןעדיא עגעקארשעגנא ײב לאמא /׳עװטס
 .םעקנושארטס ענײז יאם ,תוריסמ ענײז יאם ןעביולג וצ װעליהאמ ןיא
 טרעװ רע :טײברא ןײז ןופ םהענרעפ םעד רהעמ ךאנ רע טרעלעמשרעפ
 טבײר רע ;טקישרעפ זיא רע ןיהואװ ,ענעם לעטדעטש ןופ זיולב רסומ א

 ־עדישרעפ םהיא טגנאלרעד ןוא ״ישטינדאראג״ ןעגיטראד םעד םורא ךיז
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 ןיא ןעמ טנעקרעד טנעהאנ ןופ ,טרא ן׳פיוא רעבא .תוריםמ ענײלק ענ
 רע ןוא טײברא ךאטש א ןהא טבײלב רע .תולעמ ענײפ ענײז ןעכיג

 .רעגירעדינ ןוא רעגירעדינ ץלא רעטנורא ךיז טלעקײק
 םעד ןעגעװ ,טזאלעגרעטנורא ףוסל ךיז טאה טנאברעפוק ףעיט יװ
 ־עב טאה ״גנולײטבא עטירד״ יד םאװ ,ריפאפ א ןופ ךיז רימ ןעסיװרעד
 טאה רעטסינימ רעד .1872 לירפא ןיא רעטסינימ־ןרעניא םעד ןופ ןעמוק
 זיא ראטאנרעבוג רעװעליהאמ ם׳נופ גגודלעמ רעד טיול זא ,טלײטעגטימ
 ־רעפ ןיא רהאי ןהעצײרד עצנאג ןיוש ךיז טניפעג רע שטאכ ,טנאברעפוק
 ,טרהעקרעפ ;רעשיטײל ןעראװעג טינ רהאה א ףיוא וליפא ,גגוקיש

 ־כעדרעפ ,עטםגעבראדרעפ יד טימ םיקסע גידנעטש טאה רע ,ט׳רוכיש רע
 ־לעפ ןוא סנעכערברעפ עגעדישרעפ ןיא ײז טפלעה ןוא ןעשנעמ עטסגיט
 ־נעטש טבײלב רע םאד ,ערטיכ ןוא גיצנוק יוזא םע טכאמ רע .ןעגנוש
 ־עב ראפ טפשמ׳עג לאמ ײרד ןיוש םהיא טאה ןעמ .טפארטשעבגוא גיד
 ןײק ןאק םע שטאכ ,ןײר םיורא זיא רע רונ ,תובנג ןיא ךיז ןעגילײט
 לאז ןעמ ,טעב ײצילאפ עגיטראד יד .דלוש ןײז ןעגעװ ןײז טינ לעפײװצ
 ןוא ,ןעשנעמ ןעכילדעש אזא ןופ ענעס לעטדעטש סאד ןעײרפעב ךילדנע
 ־רעפוק ןעקישרעפ וצ ראטאנרעבוג רעװעליהאמ רעד ראפ טגעל רעבירעד
 רעטסינימ־ןרעגיא רעד ןעבאה 1872 יאמ ןיא .רעטײװ טםכילגעמ ן׳טגאב
 ןעקישרעפ וצ ןעסאלשעב ״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ ףעש רעד ןוא
 עטסטײװ יד ןופ םענײא ןיא ,טכיזפיוא־ײצילאפ רעגגערטש רעטנוא ,םהיא

 .עינרעבוג רעקסלעגנאכרא ןופ ןעטקנופ
 ־רעפ־ןעמראדנאשז רעקםלעגנאכרא יד טאה 1872 רעבמעטפעס ןיא
 םעד ןיא ןעראװעג טצעזעב זיא טנאברעפוק םאד ,טעדלעמעג גגוטלאװ
 ־עװ תועידי עגידרעטײװ ןײק .ןעזעמ לעטדעטש םענעפראװרעפ ,ןעטײװ
 ןעװעג זיא םאד .טינ רימ ןעבאה גנאג־םנעבעל םענעש ןײז ןוא םהיא ןעג
 רעזנוא ןעגעװ ןעריפאפ קאפ ןעסיורג םעד ןיא טנעמוקאד רעטצעל רעד
 .״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ וױכרא םעד ןיא ןעבילברעפ זיא סאװ ,רסומ
 אד לײװ ,טלעטשעגבא ךילרהיפסיוא טלאהניא רעײז ףיוא ךיז ןעבאה רימ
 ןעגיטײצראפ א ןופ רוגיפ עשיטםירעטקאראכ א םיורא זגוא ראפ טערט
 רהעז ןעװעג לאמא ןעגײז טנאברעפוק יװ עכלעזא .רסומ ןעלענאיסעפארפ
 .סיורג רהעז ןעװעג זיא ,ןעגנײרב ןעגעלפ ײז סאװ ,ןעדאש רעד ןוא ,לעיפ
 א טרהיפעג ײז ןעגעג טאה להק םאװ ,טיג רעדנואװ ןײק אזלא זיא סע

 .ףמאק ןעשיגרעגע ,ןעפראש



 םינלזג ןוא ןעגנױ עקסטאװכ עשידיא עגילאמא
 זא ,גנונײמ יד ןעמונעגנא ןעװעג טלעװ רעד ןיא זיא גנאל טינ זיב
 ןוא פאלק א ראפ ארומ ןעבאה ײז ,עגידנעקערש ,םינדחפ ןענײז ןעדיא
 א ןעראװעג זיא טײקגידעקערש עשידיא .פאלק ןײק ןעבעג טינ ןענאק
 יא ,ןעטימעסיטנא יא םעד רעביא ךיז ןעלציװ סע .ןעציװ ראפ עמעט
 םעד טימ ןעמיטש עכלעװ ,ןעטקאפ עלעיפ יד ןא ןעסעגרעפ רימ .ןעדיא
 ־ערש ןעדיא ןענײז לאמ עלא טינ זא ,ראלק ןעזײװעב ןוא טינ סיואכרוד

 .ןעגאלשרעד, גידעק
 עכלעװ ,טײקשידלעה ענעי ףיוא ,לשמל ,ןעזײװאוצנא גונעג זיא םע

 ־עטש ,ןערענאיצולאװער עשידיא הײר עצנאג א ןעזיװעגסיורא ןעבאה םע
 םעד ןופ רעדילגטימ יד רעדא ,ןעבעל ןוא טײהײרפ רעײז ןאק ןיא גידנעל
 ״םירמוש״ יד רעדא ,ןעמארגאפ יד ןופ טײצ רעד ןיא ץוש־טםבלעז ןעשידיא
 עשיבארא יד טימ ןעגעלשעג יד תעב לארשי־ץרא ןיא — רעטכעװ —

 .ןעטידנאב
 ־סעײנ רעד ןופ ןעלעיפשײב עבלעזא ןעגעװ ןעדײר טינ רעבא לעװ ךיא
 ־ײברא רעד ,טײז ןײא ןופ ,ןעקנאדרעפ וצ ןעבאה רימ עכלעװ ,טײצ רעט
 ןעבאה םאװ ,םזינױצ םעד — טײז רעדנא רעד ןופ ןוא ,גנוגעװעב־רעט
 להיפעג םאד ןעטכיש עשידיא עטײרב ןיא ןעביוה וצ טקריװעגטימ קראטש
 ךיא .דנאטשרעדיװ םוצ טײקגיהעפ יד ןוא הטומ םעד ,גנוטכאטםבלעז ןופ
 עגילאמא ןופ ןעטקאפ עטנאקאבגוא ,ערעטײװ לעיפ ףיוא ןעזײװנא אד ליװ
 עשיםור יד ןופ טציא טשרע ךיז ןעסיװרעד רימ עכלעװ ןעגעװ ,ןערהאי
 ראפ ךילגנעגוצ ןעראװעג עיצולאװער רעד ךאנ ןענײז םאװ ,ןעוױכרא־הכולמ
 ןופ טײצ יד ,לעיפשײב םוצ ,ןעמהענ רימאל .ןעגנושראפ עשיראטסיה
 ,ןעדיא ןעגעג תוריזג עגירעהפיואנוא ערהיא טימ ,ןעטשרע םעד יאלאקינ
 עמאזיוריג ,ןעטסינאטנאק /׳סרעפאכ״ ,עגישטורקער רעכילקערש רעד טימ
 ןעגנובײרטרעפ ,ןעגנוגלאפרעפ עשימאנאקע ,ןעפארטש־בײל ,סעיצוקעזקע
 ,ןעדײל ,ןײפ עגידנאנאכאנ ןופ טײצ אזא ,ךיז טכוד .װ .זא .א רעפרעד יד ןופ
 םעד ןעדיא ײב ןעקיטשרעד גידנעטשלאפ טפראדעג טאה גנוקירדרעטנוא
 ־עפעשאב ענעגאלשרעד ,עגידנעהבא ןיא ןעלדנאװרעפ ןעמעלא ײז ,הטומ.
 וליפא .יוזא טינ זיא ךאז יד זא ,סיורא רעבא ךיז טלעטש .םע .ןעשינ
 ןעדיא ןעשיװצ ךיז ןעגעלפ טײצ רעדנעקירד־רעכילקערש רענעי ןיא
 ,ןעריטסעטארפ וצ חכ םעד ךיז ןיא ןענופעג ןעבאה םאװ ,ןעשנעמ ןעפערט

 צ66
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 גידנעדנעװנא רונ ,רעטרעװ עליוה טימ זיולב טינ — ןעטײרטש וױטקא
 .טלאװעג עשיזיפ

 םעד יאלאקינ ןיא ןעטלאטשנא־םגנוריגער עטםגיטכיװ יד ןופ ענײא
 ־ערט״) ״גנולײטבא עטירד״ עטמהירעב יד ןעװעג זיא ןעטײצ ס׳נעטשרע
 ־ילאפ יד ןעװעג טרירטנעצנאק זיא םע רעכלעװ ןיא ,(״עיגעלעדטא עיט
 יד ךרוד ןעגעלפ רעהא .דנאלסור ץנאג רעביא טכיזפיוא־ײצילאפ עשיט
 ־םיוא ןעדנעגעג עשיםור עלא ןופ ןעמוקגא ןעגנוטלאװרעפ עקסמראדנאשז
 ־אה סאװ ,ןעטקאפ ןוא ןעשיגעהעשעג עלא ןעגעװ ןעגנולײטטימ עכילרהיפ
 זיא ״גנולײטבא רעטירד״ רעד ןופ .גנוטײדעב עשיטילאפ א טאהעג ןעב
 יד ןעקוקכרוד םײב .וױכרא רעטנאםערעטניא ןוא רעכײר א ןעבילברעפ
 גידנעםיוטשגא ,טשאררעביא ןעראװעג ךיא ןיב ,ןעטנעמוקאד עגיטראד
 טכאמעג ,לשמל ,ןעבאה ןעדיא ואװ ,ןעלאפ ןעגעװ ןעטכירעב ףיוא דיז
 עטריטסערא טײרפעב טלאװעג טימ ,(ךאװ) ״לואאראק״ א ףיוא ןעלאפנא
 .ןעלעיפשײב עניוזא עכילטע ןעגנײרב אד לעװ ךיא .ןעטורקער רעדא
 טרהיפרעפ עינרעבוג רעילאדאפ ןיא זיא 1838-1836 ןערהאי יד ןיא
 ־ישוא ןופ ןעדיא ערעדגא ןוא טײל־םלהק יד ןעגעג םעצארפ א ןעראװעג
 טע׳גרה׳רעד ןעבאה ײז זא ,טגידלושעב טאה ןעמ עכלעװ ,דזעיוא רעצ
 :גירעיורט רהעז טגידנעעג ךיז טאה ךאז יד .(ג םירסומ עשידיא ײװצ
 ־בײל עטםבראה וצ ןעראװעג טלײטרוארעפ ןענײז ןעדיא עגילדנהעצ
 ,יד ןוא ,טרא ן׳פיוא ןעמוקעגמוא ןענײז ײז ןופ לײט א ;ןעגנופארטשעב
 טקישרעפ עיצוקעזקע רעד ךאנ ןעמ טאה ,ןעבעל ןעבילבעג ןענײז םאװ
 ןופ בר רעד ךיוא ןעװעג זיא עטגאלקעגנא יד ןעשיװצ .עגראטאק ףיוא
 טאה ןעמ ןעװ ,טא ןוא .ךאברעװא לכימ ׳ר ,ץעװעיאנוד לעטדעטש םעד
 םעד ןעלאפעב ןעדיא ןענײז ,פאטע ן׳טימ טרהיפעג ןעטדימשעג א םהיא
 ־אה ןוא (טריטראפםגארט םהיא ןעבאה םאװ ,ןעטאדלאם יד) ״יאװגאק״

 .טײרפעב טלאװעג טימ בר םעד ןעב
 ־ראפ (.בוג רענװאק) דזעיוא רערימאקליװ ןיא זיא 1843 רהאי ןיא
 א םענײא רהופ א ןיא טריטראפםנארט טאה ןעמ :ךאז אזא ןעמוקעג
 געװ ןיא .טאדלאס א ראפ םהיא ןעבעגוצבא ףיוא ,ן׳שטיװאדיװאד ,ןעדיא
 (םיבורק ןוא רעדירב ענײז טימ שטיװאלאװ רחוס א) ןעדיא עכילטע ןענײז
 ־אד טײרפעב ןוא ןעגאלשעג ײז ןעבאה ,רעטכעװ יד ףיוא ןעלאפעגנא

 .(־ ן׳שטיװאדיװ

 רעד טעװו ״ץיצװא השעט׳״ רעד טא ןעגעװ לעקיט׳רא זעבילרהיפסיוא ןא (ג

 .דנאב ןעט-3 ןיא ןעניפענ רעזעל

 רהאי ןופ ,עיצידע&סקע עט׳-4 /׳גנול״טבא רעט׳ירד״ רעד ןיופ׳ וױכרא (2

 .86 .מונ—1843
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 לעיפ א ,לאפוצ א ךאנ ןעװעג זיא 1843 רהאי ןעבלעזמעד ןיא
 לעװאש ןופ ןעבאה ןעטאדלאס ײװצ טימ ריציפא־רעטנוא ןא :רערעטםנרע
 ־לעװ ,אקביר יכדרמ ,טנאטסערא ןא עגיר ןײק טרהיפעג (.בוג רענװאק)
 רהאי עכילטע ףיוא ןעראװעג טפשמ׳רעפ דנאבארטנאק ראפ זיא רעכ
 ־אה קעשינאי לעטדעטש םעד ןופ טײװ טינ .״םעטאר יקםטנאטםערא״
 םעד ןעגאלשעג ,״יאװנאק״ םעד טריקאטא ןעדיא ןהעצכעז ןאמ א ןעב
 _רעיופ םעד ןוא ןעטאדלאם ײװצ יד ,מהיא ןעדנובעג ,ריציפא־רעטגוא

 .(ג טנאטםערא םעד טעװעטארעגבא ןעבאה ןוא ,ןאמרהופ םעד
 לעטדעטש ןיא 1852 רהאי ןיא ןהעשעג זיא םאװ ,השעמ יד רעדא

 ןופ ןעדיא א םענײא טפאכעג ןעמ טאה ןעטראד .(דזעיוא רעדיל) ןודאר
 ןענעיד ןהעג וצ ןופ ןעטלאהעב ךיז טאה רעכלעװ ,סעקטאק בײל ,לעםאשז
 ןעמ ואװ ,זיוה םאד ןעלאפעב ןעדיא ןעפיוה א ןענײז .טאדלאם םלא

 .(* טײרפעב םהיא ןעבאה ײז ןוא ,טריטםערא ןעטלאהעג ן׳סעקטאק טאה
 ךם א ךאנ ןעזײװנא טנאקעג ןעטנעמוקאד־וױכרא יד ןופ טלאװ ךיא
 ־עגראפ ןענײז ,טכארבעג באה ךיא סאװ ,ןעטקאפ יד .ןעדאזיפע עכלעזא
 ,טסואװעג טאה רערעדעי ואװ ,ןעטײצ ס׳ןעטשרע םעד יאלאקינ ןיא ןעמוק
 טימ ןעריקיזיר לאפ ןעטסעב ןיא ןעמ טגעלפ ןעכאז עכלעזא ראפ זא
 ףארטש־בײל ערעװש טמוקעג ראפרעד טאה ךילנהעװעג) ענישטורקער
 ,ןעגנירד ןעמ זומ ,טכארטעב ןיא םאד טמהעג ןעמ ןעװ .(עגראטאק ןוא
 רעשידיא ןעגעװ ללכ רעד םיורא ךיז טלעטש ןעלאפ עלא ןיא טינ זא

 .גיטכיר םאקלאפ סלא טײקגידעקערש

 ־ײמ רעװאבראקס ,רעכילנהעװעג רעד טימ ךיוא זיא ענעגײא סאד
 ,טײרפשרעפ טײרב יוזא זיא יז .טײקגיצראהכײװ רעשידיא ןעגעװ גנוג
 ןופ גנוגינײארעפ עמאס יד ןע׳שודח׳רעפ םיװעג טעװ רעזעל עלעיפ סאד
 יוזא ,ךיז טכוד ,ןעמיטש םאװ ,״ןלזג״ ןוא ״דיא״ :רעטדעװ ײװצ יד
 זנוא ײב זיא םאד ,״ןלזג רעשידיא״ רעד .ןערעדנא םעד טימ םנײא גינעװ
 ,רעגידרעטיצ א ,םימחר־לעב א שנעמ א — רוגיפ עשימאק א טפיוהרעד
 רעד :טראװ ןײא טימ ,ךאז רעטםעדנימ רעדעי ראפ ךיז טקערש םאװ
 ״ןלזג ןעשידיא״ םעד ןעגעװ . .רעסיגרעפ־טולב ןוא רעדרעמ א ןופ ךופיה
 הרדם רעצנאג א ןיא טלעציװעג גיניזפראש רהעז לאמטפא ,לעיפ טרעװ

 .ןעדאטקענא ןוא ןעגנולהעצרע עכילמיטסקלאפ
 ״םכילע םולש״ א בא ״ןלזג״ רעזנוא טיג ,לשמל ,השעמ ןײא ןיא
 םהיא טימ טרהיפרעפ ,ןעװעבארעב ןוא ןעטיוט ףראד רע סאװ ,ןעשנעמ םעד

 .99 .מונ—1843 רהאי ןופ ,וױברא רעניבלעזרעד (*

 .185 .מונ—1862 רתאי ןופ ,וױכרא רעניבלעזרעד (*
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 .קאבאט קעמש א םהיא ײב טעב רע סאד ,םעד טימ טגידנע ןוא סעומש א
 א — ״ןלזג רעשידיא״ סלא טרירוגיפ טאדקענא ןעטײװצ א ןיא
 ןעמהענ טװאורפעג דיז טאה ,גנולענק א ןהא ןעבילבעג זיא רע .דמלמ
 .םיורא טשינראג זיא םעד ןופ רעבא ,ןעגנוגיטפעשעב ענעדישרעפ ראפ
 א ןעטעב ןוא ןענײװ רעדניק יד ,תוללק ערעטיב טימ טליש בײװ םאד
 ןײק טאה רע סאד ,דמלמ ןעכילקילגנוא םײב טבײלב .טיורב לעקיטש
 א טכאמעג ךיז רע טאה .ןלזג א ןערעװ וצ רונ יװ ,טינ הרירב רעדנא
 ןאק לעדמעה טיור א ןהא) עלײשטאפ רעטיור ס׳יורפ רעד ןופ לעדמעה
 א ןעמונעגטימ ,(ןעלעטשראפ טינ ןלזג ןײק עיזאטנאפ עשידיא יד ךיז
 ךיז רע טאה ןעטראד .ןײרא דלאװ ןיא קעװא זיא ןוא רעםעמ ןעגישײלפ
 .ןעװעבארעב וצ ןעצימע ףיוא ןעטראװ ןעמונעג געװ םעד ןופ טײװ טינ
 ־רעד .שנעמ ןײא ןײק אטינ — ,ןעדנוטש עכילטע טראװעגבא טאה רע
 ־עג ךיז טאה ״ןלזג״ רעד ןוא ,ןהעגרעטנוא ןעביוהעגנא ןוז יד טאה לײװ
 ן׳פיוא ךיז טאה ״הרשע־הנומש״ ןעטימ ןיא דארג .החנמ ןענװאד טלעטש
 קיםפמ ?ןאהט אד ןעמ לאז םאװ .רעהעגכרוד א םיפע ןעזיװעב געװ
 ןעביוהעגנא ״ןלזג״ רעד טאה !טינ ךאד ןעמ ראט — ? הליפת יד ןײז
 ךיז לאז רעהעגכרוד רעד ,״מ־מ־מ״ :ןעמורב ןוא דנעה יד טימ ןעכאמ
 רעד זא ןוא ,געװ ןײז קעװא זיא רעבא רענעי .ןעטראװ ןוא ןעלעטשבא
 רעהעגכרוד רעד זיא ,״הרשע־הנומש״ ןעגנאגעגסיוא ךילדנע זיא ״ןלזג״

 .ןהעז רהעמ טנאקעג טינ וליפא םהיא טאה׳מ זא ,טײװ יוזא ןעװעג
 ־רעטנוא זיא ןוז יד ןעװ זא ,טלהעצרעד טרעװ השעמ רעדנא ןא ןיא
 ־נא ״ןלזג ןעשידיא״ םעד טאה ,רעטסגיפ ןעראװעג זיא םע ןוא ןעגנאגעג
 .דלאװ א ךרוד ןהעג טפראדעג רע טאה םײהא לײװ ,קערש א טפאכעג
 טרהיפעגבא םהיא טאה םאװ ,רעיופ א םיפע טכאמעג ךיז טאה קילג םוצ

 .םײהא
 םעד ףיוא טיובעג ןענײז תױשעמ ןוא ןעטאדקענא עכלעזא עלא יד
 זיא רע .גיצראהכײװ ,דלימ םרעדנוזעב ללכב זיא דיא רעד זא ,קנאדעג
 ־ײמ עגיזאד יד .גנוסיגרעפ־טולב ,ביור ,טלאװעג וצ גיהעפ טינ עבטב
 טציא ךיוא .גיטכיר טולאםבא ראפ ןענעכער טיג רעבא ןעמ ןאק גנונ
 ראפ טלײטרוארעפ ןערעװ ןעדיא ענלעצגײא ואװ ,ןעלאפ ךיז ןעפערט
 יד ןעװ ,ךילדנעטשרעפנוא םאקלאפ ןעװעג טלאװ סע .דראמ רעדא ביור
 רעד ןופ טרעדנוזעגבא טינ ךאד ןעבעל ןעדיא .שרעדנא ןײז לאז ךאז
 ־נעמ םעד לאמא ןעםיוטש םאװ ,ןעדנעשמוא ענעי ןוא ,טלעװ רעגימורא
 ףיוא ךױא גנוקריװ עםיװעג א ןעבאה ןעזומ ,סנעכערברעפ ףיוא ללכב ןעש
 זיא עיםעפארפ־ביור ,תונלזג יד ןעװ ,ןעטײצ עגילאמא ןיא .ןעדיא םעד
 ןעגילײטעב רהיא ןיא ןעטלעז טינ ךיז ןעגעלפ ,טײרפשרעפ קראטש ןעװעג
 טאה םאװ ,״ןלזג ןעשידיא״ ןעשיטאדקענא םעד רעםיוא .ןעדיא ךיוא
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 ־כעלעג א זיולב סיורא טפור ןוא דלאװ ן׳ראפ ,טײקרעטםניפ ראפ ארומ
 ,םינלזג עלענאיםעפארפ — ןעדיא ןעװעג טײקכילקריװ רעד ןיא ןענײז ,רעט
 .ןעדנעגעג עצנאג קערש ןיא ןעטלאהעג לאמטפא ןעבאה עכלעװ ,רעביור
 גונעג זיא םע ;ןעטײצ עטײװ ראג יד ןיא ןעכירקרעפ טינ ףראד ןעמ

 .טרעדנוהרהאי ןעט־19 ןופ ביוהנא םעד ףיוא ,לשמל ,ךיז ןעלעטשוצבא
 עכילנהעװעג ץנאג א ןעװעג דנאלםור ןיא ןאד ןענײז םעדנאב־רעביור
 ךאנ ןאד ןעמ טאה ןענהאבנעזײא ןופ :טינ רעדנואװ ןײק זיא סע .ךאז
 ןענײז ײז ןוא ,גינעװ ןעװעג זיא ןעגעװ־יעםאש וליפא ,טםואװעג טינ
 ־עב ןעװעג טינ ךאנ ןענײז ןעדנעגעג עםיורג .טכאװעב ןעװעג טינ טעמכ
 םוטעמוא .ןעטלעז ןעװעג ןענײז ןעגעװ יד ףיוא םעמשטערק .טצעז
 ;סעדנאב־רעביור טימ לופ ,רעדלעװ ערעטםניפ ,עטכידעג ןעװעג ןענײז
 ,רעביור יד טימ פאל־רבח ןעװעג לאמטפא ןעגײז עטמאעב־ײצילאפ יד
 טינ טכיזניה רעד טא ןיא זיא עטיל .ןעלײט ײז טימ ךיז ןעגעלפ עכלעװ
 רעכיז ןעװעג טינ רעדנעזײר ןײק זיא אד ךיוא .םהאנםיוא ןײק ןעװעג
 םענײא ןיא טלהעצרעד קיד ריאמ קיזײא יװ .םטוג ןוא ןעבעל ןײז טימ
 ןעטשרע םעד רעדנאםקעלא ןופ ןעטײצ יד ןיא זיא ,(5קרעװ ענײז ןופ
 יד .זדיװ ןײק ענליװ ןופ ךאילש רעד ןעװעג ךילרהעפעג םרעדנוזעב
 ןעװעג ןענײז ,ןעטײז עדײב ענײז ןופ ןעגיוצעג ךיז ןעבאה םאװ ,רעדלעװ
 ,עדנעזײר ןעטיוט ןוא ןעװעבאר ןעגעלפ עכלעװ ,םינלזג סעדגאב טימ לופ
 ןעגאלשבא ,ןעפאטע ןוא סנעגאװ־טסאפ ,םעמשטערק ףיוא ןעלאפגא ןעכאמ
 יד ןופ רערהיפנא יד .הרבח רעײז ןיא ןעמהעננײרא ײז ןוא ןעטנאטםערא
 ײז ןעשיװצ ןוא ,ןעדיא ןעװעג סנעטסײמ ןענײז םעדנאב־רעביור עגיזאד
 עקבײל ,עקיורפא ,רעיאל עקשאמ :ןעװעג עטסכילרהעפעג יד ןענײז
 ךיוא ״טײבראעג״ טאה ײז טימ םענײאניא) טגאלרוב עקשאי ןוא טנאמיד
 ,םעדנאב עםיורג טרהיפעגנא ןעבאה ײז .(רעגיװש ם׳עקיורפא—ענעדיא א
 ןעטאדלאס ענעפאלטנא ,רענײגיצ ,םעקאלרוב ןופ ןענאטשעב ןענײז םאװ
 ־בא ײז ףיוא ןעכאמ טגעלפ ןעמ .ןעדיא ןופ ךיוא זײװלײט ,םירעיופ ןוא
 ־רעד עגימורא יד ןופ עלעיפ לײװ ,ןעפאכ ײז טנאקעג טינ רעבא ,סעװאל
 טימ ןעװעג ןענײז ןעטנאיצילאפ ןוא םעראמשטערק לײט א ךיוא יװ ,רעפ
 .רהאפעג רעדעי ןעגעװ טנעראװעג סנעטײצ־ײב ײז ןעבאה ןוא תחא־די ײז
 ןוא ןעבעל ן׳טימ רעכיז ןײז טלאװעג טאה רעכלעװ ,רעדנעזײר רעדעי
 רעדנוזעב א רערהיפנא יד ײב דלעג ראפ ןעמוקעב טזומעג טאה ,ןעגעמרעפ
 ידכ ,ןעטידנאב יד ןעזײװעב טפראדעב געװ ןיא טאה רע סאװ ,ריפאפ

 .(8ןערהיר טינ םהיא לאז ןעמ

 .(1875 ,ענליװ) ״םיחרוא עגיטכאנ-וצ גאטײרפי עכילקערוא ײװצ יד״ (5

 ןעלאפעב זיא סאװ ,ןלזג ןעשידיא א טימ השעמ עװאקישט רהעז א (־
 ,דנאלםור ןיא רעדלעװ עמכידעג יד ןיא עקאט ןעפיאלרעפ ,ן׳יבר םענג״א ן״ז



 2ך\ םיבלזג ץ\א ויןגנרי עקזנטאװב עיטידיא עגילאמא

 טאהעג ןעבאה רערהיפ־ןעטידנאב עשידיא עטנהאמרעד רעיפ יד
 טױבעגסיוא ןעבאה ײז ואװ ,רע־זלעװ עטםפעיט יד ןיא ןעטםענ ערעײז
 ןעמ ןעמעװ ,ןאמ רעטלא ןא רענײא .סעדנאב ערעײז ראפ רעזײה עםיורג
 טלהעצרעד טאה ,טפעלשרעפ ןיהא ןערהאי עגנױ ענײז ןיא לאמא טאה
 א טםיװרעד בוטש רעםיורג א ןיא ןעטראד טאה רע סאד ,ן׳קיד .מ .א
 ,ןעםעגעג טאה ןעמ ;ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןעטסירק ,ןעדיא םלוע ןעצנאג
 ־נא יד .הנותח א ףיוא יװ ,טעילוהעג ,טצנאטעג ,ןעגנוזעג ,ןעקנורטעג
 יװ דײהרעטדײלקרעפ ,ןעמוק וצ ןעגאװ טפא וליפא ןעגעלפ רערהיפ
 .לג ,ד ןוא רעװלופ ,ײלב ,םרעםעמ ןעלדנאהנײא ןוא טדאטש ןיא ,םירחום

 .אפוג טדאטש ןיא ןעײרעדרעמ ןהעגעב זײװנעטײצ ןעגעלפ ײז
 ־עגםיוא טײקמאזיורג ןוא טײקטםײרד ןײז טימ ךיז טאה םרעדנוזעב
 רע זיא לאמא :ןעקרעמעב וצ טנאסערעטניא זיא׳ם) עקיורפא טנעכײצ
 א ןיא טע׳גרה׳רעד טדאטש ןיא ,לשמל ,טאה רע .(דמלמ א ראג ןעװעג

 .ןעטאקוד טימ לעטםעק א ןעגארטעגקעװא ןוא חלג א רעטסיולק
 ־עג״ ןעבאה םעדנאב ערעײז טימ ״סענאמאטא״ עשידיא רעיפ יד
 רעד .ןעפאכ טנאקעג טינ ץלא ײז טאה ןעמ ןוא ,גנאל ןערהאי ״טײברא
 ־עב ןוא טיוטעג ןעבאה ײז יװ םעדכאנ טשרע ןעמוקעג ײז ףיוא זיא ףום
 רעדא ,רעטאלפ ףארג ,ךיז טכוד) טארקאטסירא ןעשיליופ ןעגנױ א טביור
 דראמ רעד .ןרעטלע עגײז ײב דיחי־ןב א ןעװעג זיא סאװ ,(אגעיפאם
 ־וקעגנא זיא גרוברעטעפ ןופ ןוא ,לעמוט ןעםיורג א ןעפורעגםיורא טאה
 .ןעפאכ טגנידעבנוא רעבערברעפ יד לאז ןעמ ,להעפעב רעגנערטש א ןעמ
 ךאנ .טקאפעג עקאט ןעטידנאב יד ןופ רערהיפנא רעיפ יד טאה ןעמ ןוא
 עקשאי ןוא עקיורפא ,עקבײל ,עקשאמ ןעבאה ןעגנושראפסיוא עלעיפ
 ־עג זיא םאד .״טונק״ ן׳טימ ץימש טרעדנוה ףניפ וצ רערעדעי ןעמוקעב
 .ןעטלאהוצםיוא דגאטשמיא ןעװעג זיא רעװ ןעטלעז םאװ ,ףארטש אזא ןעװ
 .ץימש טרעדגוה ײװצ עטשרע יד ײב טיוט ןעבילבעג עקאט ןענײז ײז
 ־פופ ןעגארקעג טאה ,טפאכעג ךיוא טאה ןעמ עכלעװ ,רעגיװש ם׳עקיורפא

 .ץימש גיצ
 ־עג״ ןעבאה םאװ ,םינלזג עשידיא יד טימ טײצ ןײא ןיא רהעפעגנוא

 םע ל״ז סינואגה תובו&׳ת״ זיא׳ [ג״כרת-ח׳סקת] ןזח הותמי לארשי ברה טגנײרב
 יתורחבב יתעמשש אלפנ השעמ״ :ז-ו׳מע ,ט׳כרת ונרוױלי /׳םי״ה ״א תוהנה
 ןױצל ןושאר ברה [ובוק קחצי יבר] וק״ירהומ ברה הפמי בב״ות םלשורי קי׳העב
 ותויהב יכ אוהו ,א״עי ןומיאנב [ד״ירת בא םחנמ ד״כ] הרבעש הנש ע״בלנש
 וניאש דימלת סע ול עריאש המ אײיםררב ןקיז דחא םכח ול רפיס זנכשאב ר״דש
 םיטםל השענו הער תוברתל אצי פי״עב תותכסמי יפד המיכ וינפל דטלש רחאש ןונה
 תונידמ׳בש םיאדונהו םילודנה םירעיב תושפנ חקלו תוירבהי תא םטסלמ׳ ןײוזמ
 ביבא לת ,״תוישעמה רפם״ ןיא לאקוחי ןב יבדרונ ןופ טלהעצרעדרעביא .״םהה
 עשידיא ןענעוו תוישעמי ענינייא ךאנ טכארבענ׳ ןער׳עוו ןעטדאד .3 דנאב ,ח׳״פרת

 .םינלזנ
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 טעװעשובעג ,(עניארקוא) עיסאראלאמ ןיא ךיוא ןעבאה ,עטיל ןיא ״טײברא
 טכירעב א זנוא טלהעצרעד םעד ןעגעװ .סעדנאב־רעביור עשידיא ײװצ
 ־נאב ײװצ יד .(י ״גנולײטבא רעטירד״ רעטנהאמרעד־ןעביוא רעד ןופ
 ןיא ןוא עינרעבוג רעװאטלאפ ןיא טעװעבארעג גנאל טײצ א ןעבאה סעד
 ןעמ ןוא ,ןעשנעמ ךם א טיוטעג ךיוא ײברעד ,ןעדנעגעג עגימורא יד
 ףיוא ,טכירעב םעד ןיא .ןעקעדטנע טנאקעג טינ ץלא םיגלזג יד טאה
 ,טכאדרעפ רעד טגאזעגםיורא טרעװ ,ןעזיװעגנא טשראקא באה׳כ ןעכלעװ
 ־עג טאה יקםנעלעז עידליג רעט־1 רחוס רעשידיא רעװאטלאפ רעד זא
 ןעפיוקבא ײז ײב טגעלפ רע :ןעטידנאב יד וצ תוכײש עםיװעג א טאה
 ,ײצילאפ טימ ןעדנובעגסיוא ןעװעג זיא רע לײװ ןוא ,ןעכאז עטעװעבארעג
 ןעבענ ןענײז 1825 רהאי ןיא .ךיז ןעטלאהעב ןעפלאהעג ײז רע טאה
 ףיוא טעװעבארעב ןוא ןעראװעג טע׳גרה׳רעד שטאידאה טדאטש רעד

 ־רעפ עכילקערש םאד .רעדנעלסיוא 5 לעבור דנעזיוט טרעדנוה עכילטע
 ,ראטאנרעבוג ןעשירעטילימ רעםאראלאמ םעד ןעגיואװעב טאה ןעכערב
 ־נאב יד ןעניפעגוצםיוא ףיוא ןעלטימ עטםנרע ןעמהענוצנא ,ןינפער טשריפ
 רעטסײמײצילאפ רעגושטנעמערק םעד ןופ עיגרעגע רעד קנאדא .ןעטיד
 ,ךאז רעד וצ ןעגיוצעגוצ טאה ןינפער טשריפ רעד ןעכלעװ ,װאילעסיק

 .ןעבעגעגנײא עקאט ךיז סע טאה
 סעצארפ רעד .טפאכעג ןעמ טאה רעביור יד ןופ עטסגיטכיװ יד
 ,רהאי רעיפ טעמכ ןעטכירעג ענעדישרעפ ןיא ןעגיוצעג ךיז טאה ײז ןעגעװ
 רהאי ןיא טגידנעעג טכירעג־טפיוה רעװאטלאפ ם׳ניא ךיז טאה רע ןוא
 ןײנ ןעװעטונק םוצ ןעראװעג טלײטרוארעפ ןעגײז םע זא ,םעד טימ 1829
 ,ןאמזיג והילא ,עיסאב יורפ ןײז ןוא יקםראבױל עשאי :םינלזג עשידיא
 ,שטיװער לירעמש ,ןרעטש ריאמ, רעדנעבכוב שריה ,יקםראבױל השמ
 ןיא ןעמוקעגראפ זיא גגופארטשעב יד .װאקװעפס דוד ןוא שטיװער בײל
 ריביס ןײק טקישעגבא ענעםימשעג יד ןעמ טאה ךאנרעד ןוא ,עװאטלאפ
 (גרעבנעזאר ןוא דלעפםײר) — ןעטידנאב עגיטכיװ ײװצ .עגראטאק ףיוא

 .ןעפאלטנא גגושראפסיוא רעד תעב ןענײז

 ־אמא ןיא ןעבאה םאװ ,םינלזג ןוא ןעטידנאב עשידיא יד ןעשיװצ
 ןעםײר ,עטיל ןיא ןעײרעדרעמ ןעגנאגעב ןוא טעװעבארעג ןעטײצ עגיל
 ־יורג רעכילקערש טימ זיולב טינ ןעשנעמ ןעװעג ןענײז ,עגיארקוא ןוא
 .טײקטנעכערעב ךײלגוצ ןוא טײקטסײרד רעטםערג טימ ךיוא רונ ,טײקמאז
 ,שילאקיזיר ןוא רעװש־וצ ןעװעג טלאװ לאפנא רענעפא ןא ואװ ,ןעטראד

 רהאי ןופ ,עיצידעפסקן? עטײװצ ,״גנולייטבא רעטירד״ רעד ןופ װינרא (7

 .188 .מונ—1833
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 עטםגעלק עלא טימ רעגעלפ עצגאג ןעטײבראסיוא לאמטפא ײז ןעגעלפ
 ־קרעמ א ראפ סאװ ףיוא .ןערהיפכרוד יוגעג ײז ךאגרעד ןוא ןעטײהלעצגײא
 ײברעד ןעלטימ ערעםאװ ןוא ןעלאפ לאמא ןעגעלפ ײז תואצמה עגידריװ
 םע ןעכלעװ ןעגעװ ,לאפוצ רעגיד׳ארומ רעד זגוא טזײװעב ,ןעכיורבעג
 זיא ךאז יד .לעכיב ןענהאמרעד־ןעביוא ןײז ןיא קיד .מ .א טלהעצרעד

 .עינרעבוג רענליװ ןיא קירוצ טרעדנוה רהאי א טימ ןהעשעג
 ענליװ ןופ טרהיפעג טאה םאװ ,ךאילש רעד זיא ,טגאזעג ןיוש יװ
 יד .עטסכילרעפעג יד ןופ רענײא ןעװעג ןעטײצ עגעי ןיא זדיװ ןײק
 ־עב ןעגעלפ סאװ ,םעדנאב־רעביור טימ טלעמױועג אד ןעבאה רעדלעװ
 ־עג טינ זיא רענײק .סעמשטערק ןוא רערהאפכרוד ןעװעבאר ןוא ןעלאפ
 ,טכאמעג ןאד ךיז טאה םע .ןעגעמרעפ ןוא ןעבעל ןײז טימ רעכיז ןעװ
 ־עב ךיז טאה ,ףיוה ןעשיצירפ א ןופ טײװ טיג ,עמשטערק רעײנ א ןיא זא
 ןעפורעג םהיא ןעמ טאה יוזא) רעכמארעצ יכדרמ ,ןאמ־רעגנױ א טצעז
 סקאלפ טימ טלעדנאהעג טאה רע .(עמשטערק רעד ןופ ןעמאנ םעד ךאנ
 ־ײװ ןעש ,גגױ א ,יורפ ןײז .שגעמ רעכילגעמרעפ ץגאג א ןעװעג זיא ןוא
 א ןעװעג זיא יז ליױו /׳רעײפ יד עקראמאט״ ןעפור ןעמ טגעלפ ,לעב
 ,טנערבעג ץלא עקאט טאה דנעה יד רעטגוא רהיא ײב ןוא הירב עסיורג
 םייחרוא ראפ ןרעמיצ עכילטע יד טימ עמשטערק יד .רעײפ א רעטנוא יװ
 ־נעטש רהיא ײב זיא ןעםע םאד ןוא ,גיטכיל ןוא גיטכיצ ןעטלאהעג יז טאה
 ךיז ןעלעטשוצבא טאהעג טלאה ןעבאה רערהאפכרוד .טוג ןעװעג גיד
 ,תבש ןעטלאה ןרעג ןעטראד ןעגעלפ ןעדיא ןוא ,עמשטערק רהיא ןיא

 ־עג יא ןעגירק ײז ןעלעװ ןעקראמאט ײב זא ,טםואװעג ןעבאה עלא לײװ
 .ןעטעב ענײר ,עטוג יא ,םילכאמ עקאמש

 דארג זיא ןאמ רעד ןעװ ,טכאנ־ראפ גאטײרפ ,טײצ־רעטגיװ לאמנײא
 זיא ,ןעװעג טינ עמשטערק ןיא זיא םיחרוא ןײק ןוא געװ ןיא ןעװעג
 יד טימ ,טקעדעג ןעװעג ןיוש זיא םאװ ,שיט םײב ןעםעזעג עקראמאט
 לעםיב א ןעװעג זיא יז .רעטכײל עטלעטשעגםיוא ןוא תולח עטגעלעגםיוא
 ןעװעג זיא עמשטערק יד — ןעקארשעג ךיז טאה יז לײװ טינ ,ןעגארטוצ
 ןעדאל ןוא ןעריהט יד ,ףיוה ןעשיצירפ םעד ןופ טםראױו בלאה א זיולב
 זיא ן׳עקראמאט טימ ;ןעםאלשרעפ ןוא טלעגיררעפ טוג ןעװעג ןענײז
 טגיטכענעג גידנעטש אד טאה םעד ץוח ןוא ,לעדײמטםנעיד רהיא ןעװעג
 םאװ ,רונ עקראמאט עמורפ יד טאה ט׳הגאד׳עג .רעיופ א — קאבאראפ א

 ־עגנא זיא ןעטימ ןיא .ןערעה וצ שודיק ןעמעװ ןופ ןעבאה טיג טעװ יז
 רהאי א ןופ דיא א — ןאמ רעד :קלאפ־ראפ א טימ לעדײב א ןערהאפ
 ןא טימ עציפוז א ןיא ,תואיפ עגנאל ןוא דראב רענײפ א טימ ,גיצרעפ
 זיא סאװ ,עלײשטאפ א ןיא ,לעביױו גנױ א — יורפ ןײז ;תופנכ־עברא
 טינ רעיש טקורעגבארא ןוא פונק א ןיא ןעטניה ןופ ןעדנוברעפ ןעװעג
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 ־אק טינ ײז ןעלעװ יצ ,טגערפעג ןוא ןײרא ןענײז ײז .ןעגיוא יד רעביא
 ,טהערפרעד רהעז ךיז טאה עקראמאט .רהיא ײב ןעטלאה תבש אד ןענ
 רונ זיא רע יװ .תבש ףיוא ןעדיא א טקישעגוצ רהיא טאה טאג םאװ
 רשא״ ןעגאז ןוא דנעה יד ןעשאװ טפאכעג ךיז רע טאה ,בוטש ןיא ןײרא
 ןעבאה אד ײז ןעלעװ יצ ,ןאהטעג גערפ א דלאב טאה יורפ ןײז .״רצי
 הלח ע׳נשי ןעבאה אד ןעמ ןאק יצ ,טגערפעג טאה ,רעדיװ ,רע .ןינמ א
 רעד טאה ,עט׳תיבה־לעב רעד טימ גידנעדײר .ןעפנארב ע׳נשי ןוא
 ךיוא טאה רע .טקוקעגנײרא טינ טביזעג ןיא וליפא רהיא דיא רעמורפ
 טאה עקראמאט .טקארט םעד ףיוא ליטש אד טציא זיא יצ ,טגערפעג
 םעד קנאד א ,טינ ןעמ טרעה ןעכאװ עכילטע טײצ ןיוש זא ,טגיהורעב ײז
 ןענײז ײז רעװ ,טגערפעג ײז טאה יז .זײב םוש ןײק ןופ ,ןעטשרעביוא
 ,םעדא ןײק ןערהאפ ײז סאד ,טגאזעג ײז ןעבאה .ןערהאפ ײז ןיהואװ ןוא
 .לארשי־ץרא ןײק ןערהאפ ןוא ףיש א ףיוא ןעצעז ךיז ײז ןעלעװ ןעטראד
 ־רעטנוא סיוא ײז ןעדיא ןעפלעה לעסיב א ןוא ,ײז ןעבאה דלעג לעםיב א
 ןעלעװ חםפ ךאנ דלאב םאד ,ןעפאה ײז .דיגמ א רע זיא וצרעד ,םגעװ
 לארשי־ללכ םעד ראפ םירבק עגילײה יד ףיוא ןײז וצ ללפתמ ןײז הכוז ײז

 .תובדנ ערעײז טימ םיוא ײז ןעפלעה סאװ' ,יד ראפ ןיוש הטישפ א ןוא
 ענײפ עכלעזא טאה יז םאװ ,ןעדירפוצ טםכעה ןעװעג זיא עקראמאט
 .םינתוחמ ראפ יװ תבש א טכאמעג טאה יז .שיט רהיא ײב םיחרוא
 תוקבד רענעטלעז א טימ טשנעבעג ןוא טנעװאדעג טאה קלאפ־ראפ סאד
 .עדנוטש עבלאה א יװ רהעמ טרעױדעג טאה שודיק ןײז .תובהלתה ןוא
 םאװ ,ןעםארדרעפ רונ רהיא טאה סע ,ןעלאװקעגנא שממ טאה עקראמאט

 .ןערעה וצ םע היכז יד טינ טאה ןאמ רהיא
 א לאז רע ,קאבאראפ םעד ןעטעבעג חרוא רעד טאה ןעסע ן׳כאנ
 וצ ראפרעד םהיא טגאזעגוצ ןוא ,דרעפ ןײז ןעגעװ ןעגראז תבש ץנאג
 ןעטוג א לעשעלפ ןײז ןופ ןעבעגעג םהיא רע טאה ײברעד .ןעגידירפעב
 זיא רע .רעדעילג עלא רעביא ןעגנאגוצ קאבאראפ םעד זיא סאװ ,םפאנש
 ץאלק א יװ ןעגעיל ןעבילבעג זיא ןוא טרעפעלשעגנײא ןעראװעג דלאב
 ־תעשב םיראװ ,טקרעמעב טינ ראג סע טאה עקראמאט .לעביטש־ךיק ןיא
 תױשעמ עטנאםערעטניא טלהעצרעד רהיא לעבײװ עמורפ םאד טאה השעמ
 זיא סע ןעװ .תואלפנו םיסינ עגיטראד יד חכמ ןוא לארשי־ץרא ןעגעװ
 סאד ,ן׳עקראמאט ײב ןעטעבעגנײא ךיז יז טאה ,ןהעג ןעפאלש וצ ןעמוקעג
 ־ילבעג זיא רערהיא ןאמ רעד .טעב ןײא ןיא רהיא טימ ןעפאלש ליװ יז

 .בוטש רעםיורג רעד ןיא ןעפאלש ןעב
 עקראמאט זיא ,טעב ןיא ןעװעג ןעיורפ עדײב יד ןענײז רעבא םיוק
 ראג זיא ענעדיא עמורפ יד זא ,ןעראװעג ריואװעג קערש־טיוט טימ ףכית
 רעטײװצ רעד זיא ,תולוק טכאמעג טאה יז .ליבסנאמ רעטלעטשרעפ א
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 ,ןא טינ רעװ טרהאפ יצ ,ןהעז וצ ידכ ,ןעםיורד סיורא דניװשעג טידנאב
 לאז דיומטםנעיד יד רעדא עקראמאט זא ,ריהט יד ןעטלאהױצ ךיוא ןוא
 טאה עקראמאט .ףיוה ןיא ןעטראד םיראיל א ןעכאמ ןוא ןעפיולסיורא טינ
 ןעװעג זיא טידנאב רעגנױ רעד רעבא ,טלעגנארעג תוחכ עלא טימ ךיז
 גידנעשארטס ,רע טאה ךאנרעד .טגיטלאװגרעפ יז טאה רע ןוא רעקראטש
 .דלעג ןעבעג םהיא לאז יז ,רהיא ןופ טרעדאפעג ,רעסעמ ןעםיורג א טימ
 ןיא טרהיפעגײרא םהיא יז טאה ,טאהעג טינ עקראמאט טאה הרירב ןײק
 ןעכלעװ ןיא ,ןעטסאק רעסיורג א ןענאטשעג זיא סע ואװ.,רעמיצ םעד
 ןוא גנורהיצ ,רעבליז ,שעװ ,רעדײלק ערעסעב יד ןעטלאהעג ןעבאה ײז

 .דלעג
 ,דיומטסנעיד יד טאה ,רעמיצ םענעי ןיא ןײרא רונ ןענײז ײז יװ
 טלעגיררעפ גינײװניא ןופ ףכית ,לעדײמ שיראנ ןײק טינ ןעװעג זיא סאװ
 םאװ ,טידנאב רערעטלע רעד ידכ ,בוטש רעםיורג רעד ןופ ריהט יד
 ,רעביור רעטײװצ רעד .בוטש ןיא ןײרא ןענאק טינ ןיוש לאז ,ןעםיורד
 זיא ,ןעטםאק ןעסיורג םעד טנעפעעג םהיא ראפ טאה עקראמאט ןעװ
 ־רעד טראד טאה רע סאװ ,םוטכײר םעד ןופ ןעראװעג טשאררעביא שזא
 םאד ןעמהענוצסיורא ןעגיובעגנײא ףעיט ךיז טאה רע זא ןוא .ןהעז
 קנילפ עקראמאט טאה ,טנורג ן׳פיוא ןעטראד ןעגעלעג זיא םאװ ,דלעג
 רעביא םהיא ןעגיובעגרעביא ,ןאהטעג םיוטש א םהיא טפארק טימ ןוא
 ײברעד .ןײרא גיניױועניא טפוטשעגנײרא ןוא ןעטסאק ם׳נופ דנאר םעד
 ,רעסעמ עםיורג םאד דנאה ןײז ןופ ןעהערדצסיורא וליפא ןעזיװעב יז טאה
 ךיז טאה םאװ ,קעד ןערעװש םעד םהיא רעביא טזאלעגבארא ףכית ןוא
 םעד ףיוא ךאנ יז טאה טײקרעכיז רהעמ בעילוצ .טקאהרעפ טוג רהעז
 ךיז יז טאה ךאנרעד .ץלאז ךעלעקעז עכילטע טלעטשעגפיורא ןעטםאק

 .בוטש רעםיורג רעד ןיא דיומטםנעיד רעד וצ ןאהטעג זאל א
 ןענעפע לאז ןעמ ,טרעדאפעג ןעםיורד ןופ טאה טידנאב רעטײװצ רעד
 ןעכאמ עמשטערק רעד ןופ רע טעװ טינא ,ןעזאלנײרא םהיא ןוא ריהט יד
 ןוא ןעדאל יד ןעסײר טװאורפעג טאה רע .ןעטיוט ןעדײב ײז ןוא לת א
 ןוא ךאד םעד ףיוא ףיורא רע זיא .ןאהט טנאקעג טשינראג רעבא ,ריהט
 ןעטראד ןופ ידכ ,ןעוױוא ןיא ןעמיוק םעד ךרוד ןערעטעלק ןעביוהעגנא
 םאד ,טרעהרעד טאה עקראמאט רונ יװ .ןײרא בוטש ןיא ןעמוקוצגײרא

 ־נײרא ,ןעשיק ןעםיורג א טפאכעג יז טאה ,ןעמיוק ם׳ניא ךיז טעקראש רע
 אזא ןעגאלש וצ ןעביוהעגנא טאה סע .ןעדנוצעגנא ןוא ןעוױוא ןיא טקורעג
 ־אװעג טקיטשרעד ןעמיוק םעד ןיא זיא טידנאב רעד זא ,ךיור רעקראטש

 .ןעקעטש ןעטראד ןעבילבעג ןוא ןער
 ןעשיצירפ ם׳ניא רעטכעװ רעד טאה ,עלעה א ןעװעג זיא טכאנ יד
 ןיא זא ,טםואװעג טאה רע .ךיור םעד ןעטײװ ןופ ןהעזרעד דלאב ףיוה
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 םע ;ןעצײה טינ טכאנ־וצ גאטײרפ ןעמ טעװ עמשטערק רעשידיא רעד
 .םיראיל א טכאמעג רע טאה .הפירש א םיװעג ןעטראד ,אזלא ,זיא
 קעװא עלא ןענײז ןוא ןעשנעמ עגיפיוה יד ןעבילקעגפיונוצ ךיז ןעבאה סע
 רעםיורג א טגאלש סע זא ,ןהעזרעד ײז ןעבאה אד .עמשטערק רעד וצ
 זיא עמשטערק יד ןוא ,ןעטלאפש עלא ךרוד ,ןעמיוק םעד ךרוד ךיור
 ־אט לײװ ,טםיזמוא טפאלקעג טײצ עשביה א ןעבאה ײז .טכאמראפ
 ־אט ,ןעזאלוצנײרא ײז טאהעג ארומ ןעבאה דיומטםנעיד רעד טימ עקראמ
 יד טנעפעעג .עדנאב רעבלעזרעד ןופ םינלזג ערעדנא םע ןענײז רעמ
 ־עב עכילטע טרעהרעד ןעבאה ײז יװ ,םעדכאג טשרע ײז ןעבאה ריהט

 .ןעמיטש עטנאק
 ןעכילקערש א ,ךיור ןעטכידעג א טימ לופ ןעװעג זיא עמשטערק יד
 םאװ ,טידנאב םעד ןופ דאשט ןעםיורג א ןוא םענילאמם־רעדעפ ןופ ךורעג
 ןעריהט עלא טנעפעעג טאה ןעמ .ןעמיוק םעד ןיא טלעגערפעג ךיז טאה
 ־עג זיא סאװ ,טידנאב םעד .טפול עשירפ טזאלעגנײרא ,רעטםנעפ ןוא
 טפעלשעגםיורא ןעטראד ןופ ןעמ טאה ,ןעמיוק ם׳ניא ןעקעטש ןעבילב
 ־עג זיא רעכלעװ ,ןערעדנא םעד .םענעטארבעגםיוא־בלאה א ,ןעטיוט א

 ןעזאלוצרעביא ןעםאלשעב ןעמ טאה ,ןעטםאק ןעטכאמרעפ םעד ןיא ןעגעל
 טכאװשעגבא טוג ןערעװ לאז רע ,תעל־תעמ עצנאג א ףיוא ךאנ ןעטראד
 .רעםעמ א ךאנ ךיז ײב טאה רע ביוא ,ןעגידעש ןעצימע ןענאק טינ ןוא
 ־גוטש גיצנאװצ ןוא רעיפ ןיא טשרע ךיז וצ ןעמוקעג זיא קאבאראפ רעד
 ־עגעג םהיא רעביור רעד טאה קנורטפאלש ןעקראטש אזא — םורא ןעד
 ,רעבליז ךם א ןענופעג ןעמ טאה רהופ רעײז ןיא .ספאנש טאטשנא ןעב
 ן׳פיוא .ןעכאז עטעװעבארעגנא ערעדנא ןוא רעדײלק ערעײט ,גנורהיצ
 ןעטנאיצילאפ ןופ טראװנעגעג רעד ןיא ןעמ טאה ןעגראמ־הירפ ןעטײװצ
 ־רעטאמעגסיוא םעד ןעמונעגםיורא ןוא ןעטםאק םעד טנעפעעג רענלעז ןוא
 .ץומש םענעגײא ןיא גידנעמיװש ,טעפישזעג םיוק טאה רע .טידנאב ןעט
 ,םירבה ענײז עכילטע טימ םהיא ןעמ טאה ןעגנושראפםיוא עגנאל ךאנ
 ףיוא טקישרעפ ןוא טעװעטונקעג ,ןעפאכ וצ ןעגנולעג זיא םע עכלעװ

 .עגראטאק
 רענעי ןיא ןעבאה םע םאװ ,טײקשהירב רעשידלעה רעד ןעגעװ
 ,עקראמאט םרעדנוזעב ןוא דיומטסנעיד יד ןעזיװעב טכאנ רעכילקערש

 .ןעדײר ןײא ןיא ןעטלאהעג טײצ עגנאל א ךאנ ןעמ טאה
 ־עפש ןיא ךיוא ןעפערט ךיז ןעגעלפ ןעדיא־רעביור עלענאיםעפארפ
 קסנימ ןיא ןעמ טאה ״ב .צ ,ןערהאי רע־70 ףוס ןיא .טײצ רעגידרעט
 ןיא .ןעשנעמ עכילטע טיוטעג ןעבאה סאװ ,םינלזג עשידיא טפשמ׳עג
 ןעגעװ סעצארפ א ןעמוקעגראפ 1888 רהאי ןיא זיא טדאטש רעבלעזרעד
 הײר רעצנאג א ןיא ןעראװעג טגידלושעב ןענײז םאװ ,ןעדיא עדנאב א
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 ןוא רעזײה עשיפראד ןעריבאר ןוא ןעלאפעב ןעגעלפ ײז ;ןעײרעביור
 — ןעדיא םקעז ןאמ א ןופ ןענאטשעב זיא עדנאב יד .ןעפיוה עשיצירפ
 לעיפ ןעגנאגעב ןענײז ײז .ןעשנעמ ןערעטלע ןא םענײא ןוא טײל־עגנױ
 ,עמשטערק עשידיא א ןעװעבארעב םײב ,לאמנײא .םנעכערברעפ עמאזיורג
 טפאכעגפיוא ךיז טאה דניק םאד :לעדײמ ןײלק א טע׳גרה׳רעד ײז ןעבאה
 רעד .דניזעג־זיוה ןופ םענײא ןעמאנ ן׳טימ ןאהטעג ףור א ןוא ףאלש ןופ
 ,רעביור יד ןופ םעגײא ײב יװ ,רענעגײא רעד ןעװעג דארג זיא ןעמאנ
 דניק םאד טאה ןעמ ןוא ,טנעקרעד םהיא טאה יז זא ,טנײמעג רע טאה

 .טיוטעג טרא ן׳פיוא
 ־עג .בוג רענילאװ ןיא טאה ןערהאי רעגיצכא יד ןופ ביוהנא ןיא
 ־נא רעײז .ןעטיוט ןוא ןעװעבאר ןעגעלפ םאװ ,ןעדיא עדנאב א טײברא
 ־יגאגרא טוג ןעװעג זיא עדנאב יד .רעלימ ןרהא ןעװעג זיא רערהיפ
 עגיטראד יד קערש ןיא ןעטלאהעג ןערהאי טימ טײצ א טאה יז ןוא טריז
 ־על רעײז ןענעראװעב וצ ידכ .םעראדגער עשידיא יד ךיוא ןוא םיצירפ
 םינלזג יד ןעלהאצ טײצ וצ טײצ ןופ טזומעג ײז ןעבאה ,סטוג ןוא ןעב
 ןרהא ןעװעג זיא ןעגנולאצבא יד ןופ רענהאמגײא רעד .דלעג־ףיוקםיוא
 ,״ןעטנעילק״ ענײז וצ ןערהאפוצ ןעמוק ךילטקניפ טגעלפ רע .רעלימ

 ,ןעלאצ וצ טגאזעגבא ךיז טאה סע רעװ .דלעג םאד ןעריסאקוצנײא ידכ
 .ןעלאפעב ןעכיג ןיא םהיא טעװ ןעמ זא ,רעכיז ןײז טנאקעג טאה רעד
 ןעראװעג טקישרעפ םירבח ענײז ןופ עגינײא מימ רעלימ זיא ףוס לכ ףוס

 .עגראטאק ףיוא



 ערטיוב ןלזג רעד

 עלא יװ ,קלאפ א ןענײז רימ ,סיכאלמ ןײק טינ ןענײז ןעדיא רימ
 ןוא תולעמ ,ןעטפאשנעגײא עבילשנעמ עלא טימ ,רעקלעפ ערעדנא
 ךיז ןעגיפעג ןעדיא ןעשיװצ סאװ ,ךילריטאנ ץנאג זיא סע ןוא ,תונורםח
 ־עב םעד טימ ךיז טינ דגורג םוש ןײק ןעבאה רימ .רעכערברעפ ךיוא
 יד זא טרפב ,ךיז ײב ןעלאפבארא םעד בעילוצ ןוא ןעמעש וצ םרעדגוז
 ײב זיא רעכערברעפ עבראה טנעצארפ רעד זא ,טזיױועב קיטסיטאטם
 ־על רעד ןופ רעבא .רעקלעפ ערעדנא ײב רעדײא ,רערעגעלק א ןעדיא
 טלאװ טײקגיצראהכײװ ,טײקדלימ רעשידיא רערעדנוזעב רעד ןעגעװ עדגעג
 םעקינארכ עטלא עשיליופ יד .ךיז ןעגאזוצבא טײצ ןעװעג גנאל ןיוש
 ־יא ןעגעװ ןעלהעצרעד טרעדנוהרהאי ןעטנהעצכא ןוא ןעטנהעצעביז ןופ
 ־רעדירב״ עמעאפ ןײז ןיא גידנעבײרשעב .רעדרעמ ןוא רעביור עשיד
 טעאפ רעשיםור רעטמהירעב רעד טנהאמרעד ,עדנאב־רעביור א ״םיגלזג
 עצראװש טימ ןעדיא״ א ךיוא רעדעילגטימ ערהיא ןעשיװצ ײברעד ןיקשופ
 גגאלקבא ןא רונ ,עיזאטנאפ עשירעטכיד א זיולב טינ זיא םאד .״םעלדוק
 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא םיראװ .טײקכילקריװ רע׳תמא רעד ןופ
 ךאנ זיא דנאלסור ןופ לײט רעסיורג א ןעװ ,טרעדנוהרהאי ןעטנהעצנײנ
 ײז ןיא ךיז ןעגעלפ ,רעדלעװ ערעטםניפ עטכידעג טימ טקעדעב ןעװעג
 טימ ךײלגוצ ,״טײברא״ רעד ףיוא ןהעגםיורא ןעטראד ןופ ןוא ןעטלאהעב

 .םינלזג־ןעדיא ךיוא ,םײוג
 ,רעשזדניליד טידנאב ןעטםואװעב םעד ןעגעװ טנעײלעג באה ךיא ןעװ
 רעדנעזיוט םאװ ,עקירעמא ץנאג טכאקעג גנאל טײצ א טאה םהיא טימ םאװ
 טנאקעג טיג ץלא םהיא ןוא טגאיעג םהיא ךאנ ךיז ןעבאה ןעטגאיצילאפ
 ־יא א רעגײא קנאדעג ן׳פיוא ףיורא גידנעליװ־טינ רימ זיא — ,ןעפאכ
 ־טםײרד ןײז טימ טנהאמרעד רעכלעװ ,ןעטײצ עגילאמא ןופ ןלזג רעשיד
 ןעשינאקירעמא ןעטמהירעב םעד ןא טפאש׳הירב ןוא טײקמאזיורג ,טײק

 .טידנאב
 א קירוצ גיצכא רהאי א טימ טאה רעשזדניליד רעשידיא רעד טא
 ־עג עשי׳נכש יד ןיא ךיוא ,עינרעבוג רעקסנימ ןיא ״טײבראעג״ גנאל טײצ
 םהיא ןעגעװ ןערעה ןעטראד ןעמ ןאק גאט ןעגיטגײה ףיוא זיב .ןעדנעג
 ןײמ ןיא .ןעגנולהעצרעד ענעדישרעפ םנעכערברעפ עכילקערש עגײז ןוא
 ־עג קירוצ גיצרעפ רהאי א טימ ךאנ ןעבאה ,קסנימ ןיא ,טדאטש־סטרובעג
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 ןעשידיא ןעטמהיראב סעד טא ןהעזעג לאמא ןעבאה סאװ ,ןעשנעמ טבעל
 טםואװעב רעבא ,ץ ע פ י י ח ןעװעג זיא ןעמאנ־ןעילימאפ ןײז .ןלזג
 יװ ,ךיז טמהענ סאװ) ״ערטיוב״ שינעמענוצ םעד רעטנוא ןעװעג רע זיא
 ךיא .(״אװטסיוב״ רעדא /׳יניוב״ טראװ ןעשיסור םעד ןופ ,סיוא טזײװ םע
 טלאװעג קםנימ ןיא טאה ןעמ ןעװ ,ןערהאי־דנעגױ ענײמ ןופ קנעדעג
 ןעמ טגעלפ ,ץראה א ןהא שנעמ א ,עשר א יװ ןעריזירעטקאראכ ןעצימע
 ־לעזרעד טליג רשפא .״ערטױב״ רעטכע ןא זיא רע :ןעגאז םהיא ףיוא
 רעביור רעד טאה טמאטשעג . טציא ךאנ ךיוא ןעטראד קורדםיוא רעב
 ־קערש ןײז וצ ןעגיואװעב םהיא טאה םאװ .החפשמ רעכילטנערא ןא ןופ
 דנאטשפיוא ןעשיליופ םעד תעשב זא ,טלהעצרעד ןעמ ? עיםעפארפ רעכיל
 ־אנ רעדא ןרעטלע ענײז טע׳גרה׳רעד ןעקאילאפ ןעבאה 1831 רהאי ןיא
 ןעראװעג רע זיא ,ײז ןא ןײז וצ םקונ ךיז ידכ זא ןוא ,םיבורק עטנעה
 ־אװעג ןעגנאגעב ךילקריװ טײצ רענעי ןיא ןענײז ,טסואװעב יװ .ןלזג א
 טא זא ,ךילגעמ זיא סע ןוא ,ןעדיא ןעגעג ןעטײקמאזיורג גינעװ טינ ןער
 ־עב ״ערטיוב״ טגעלפ רעטעפש רעבא .גיטכיר עקאט זיא עורעלקרע יד
 ,ללכב ןעטסירק ןוא ןעקאילאפ זיולב טינ ןעטיוט ןוא ןעװעבאר ,ןעלאפ

 .ןעדיא ךיוא רונ
 ןעײרעביור ענײז ײב רע טאה טע׳גרה׳רעד זא ,טלהעצרעד ןעמ
 ,טײקמאזיורג רעכילקערש רעד גילדעװ ןוא ,ןעשנעמ גילדגהעצ עכילטע
 זיא רע זא ,ןעגעכער ןעמ ןאק ,ןעזײװסיורא ײברעד טגעלפ רע סאװ
 טײל עטלא טעװענאשעג טיג טאה רע .שנעמ רעקנארק גיטםײג א ןעװעג
 ־ראב רעדגיק ענײלק טאה רע ואװ ,ןעלאפ ןעװעג ןענײז סע .ןעיורפ ןוא
 ןעכארבוצ רעהירפ — ןעגיוא יד ןיא ןרעטלע ערעײז ראפ טיוטעג שיראב
 יד טעליוקעג ךאנרעד ןוא פאק םעד דנאװ רעדא ןעוױוא ןא דניק םעד

 ־יא ענײז זא ,טלהעצרעד ןעמ :ךירטש רעטנאסערעטניא ןא .ןרעטלע
 טײצ עסיװעג א ןעבעג ,ײז ןענע׳גרה׳רעד ן׳ראפ ,רע טגעלפ תונברק עשיד
 :.דשעמ עװאקישט רעדנא ןא ךאנ טרעהעג באה ךיא .״יודו״ ןעגאז וצ
 ־עב ,רעראפברוד ןעשידיא א ףיוא ןעלאפעגנא ״ערטיוב״ זיא לאמנײא
 דארג סאד זיא ןעװעג .םהיא ןעטיוט ךיז ןעבילקעג ןיוש ןוא טביור
 םהיא ײב ךיז טאה רעכילקילגנוא רעד .רופכ־םױ ןוא הנשה־שאר ןעשיװצ
 וטסעװ עשז־ןיוש טינ :ט׳הנעט׳עג ןערהערט טימ ןוא םימחר ןעטעבעג
 ־יא ןעװ ,געט יד ןיא ,הבושת ימי תרשע ןיא ,טציא ןעדיא א ןענע׳גרה

 ?טרעטיצ רעםאװ ןיא שיפ א וליפא ןעװ ןוא ,ןאהט הבושת ןעזומ ןעד
 .ןעדיא םעד טזאלעגבא טאה רע ןוא ,טקריװעג ןלזג םעד ףיוא טאה סאד
 ןיא ״טײבראעג״ ןלזג רעזנוא טאה ,טנהאמרעד ןיוש באה ךיא יװ
 ־עב טגעלפ רע .דזעיוא רעװאםיראב ןיא טפיוהרעד ,עינרעבוג רעקסנימ
 ףיוא ןעשגעמ עגלעצנײא ןוא רעזײה עשרעיופ ,ןעפיוה עשיצירפ ןעלאפ
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 ערעסערג ײב רונ טאהעג רע טאה רעפלעהטימ ןוא םירבח .ןעגעװ יד
 רענײא ןעטערטסיורא רע טגעלפ רעבא ךילנהעװעג ,ןעגנומהענרעטנוא
 טאה םע ןעװ .רעדלעװ יד ןיא סנעטםײמ ךיז רע טאה ןעטלאהעב .ןײלא
 רעיופ ןעגיאײברעד א וצ ןעמוק רע טגעלפ ,זײפש טלהעפעגסיוא םהיא
 ־נעםע ערעדנא ןוא טיורב ןרעדאפ ןוא זיא רע רעװ ןעגאז ,ןעדיא רעדא

 ןעבעגעג ,ךילריטאנ ,םהיא טאה שנעמ רענעקארשעגרעביא רעד .גראװ
 ״ערטיוב״ טגעלפ ןעלאפ עניוזא ןיא ןוא ,טרעדאפעג טאה רענעי םאװ ,ץלא

 ־עג רע טאה ןערהאי טימ טײצ א .םענײק גידנערהיר טינ ,ןהעגקעװא
 ןעגימורא םעד ןוא דנעגעג רעװאסיראב עצנאג יד המיא ןײא ןיא ןעטלאה

 טאה טסאפ יד ;געװ ןיא ךיז ןעזאל וצ טאהעג ארומ טאה ןעמ .ןאיאר
 ןיא ןוא ,יאװנאק ןעקראטש א ןופ גנוטײלגעב רעד ןיא טרהיפעג ןעמ
 .םטוג ןוא באה ןײז ראפ טרעטיצעג רערעדעי טאה ןעדגעגעג עשיפראד
 ןעמ .ןלזג םעד ךאנ געיעג א טךהיפעג רדסכ טאה עיצארטםינימדא יד
 םענײאניא ןעבאה סאװ ,ןעגנולײטבא־רעטילימ עסיורג טקישעגםיורא טאה
 ־עגמורא /׳סעװאלבא״ םהיא ףיוא טכאמעג םירעיופ תונחמ עצנאג טימ
 ,טקרעמעב םהיא טאה ןעמ ואװ ,דלאװ םעד ןעטײז עלא ןופ גידנעלגניר
 ,רעשזדניליד יװ טקנופ ,רעבא .טכוזעג םוטעמוא אד םהיא טאה ןעמ ןוא
 טאה רע .דרע רעד ןיא יװ ,ןערעװ ןעראלרעפ ״ערטיוב״ ךיוא טגעלפ
 ףיוא ךיז טגעלפ רע ;עקטסאפ רעד ןופ טהערדעגסיורא לאמ עלא ךיז
 ןא ןיא וליפא רעדא דנעגעג רעדנא ןא ןיא ןעגארטבא טײצ עםיװעג א
 ןעגנולקעג טראד ןיוש טאה ןעכיג ןיא ןוא ,עינרעבוג רעגיאײברעד רעדנא

 .דראמ רעדא ביור ןעכילקערש א םענײז טימ
 ןעטײצ ענעי ןיא טאה רעביור ןעגעג ףמאק םעד טימ טרהיפעגנא
 ײצילאפ־םײהעג רעשיטילאפ רעד ןופ גנוטלאװרעפ־טפיוה יד דנאלםור ןיא
 ־עװ טםואװרעד ךיז טאה יז ןעװ .״גנולײטבא עטירד״ ענעפורעג־יוזא יד
 ןײק ןעראװעג טרידנאמאק גרוברעטעפ ןופ זיא ,םישעמ ״ס׳ערטיוב״ ןעג
 ־נא — גארטפיוא ןעלעיצעפס א טימ ריציפא רעקסמראדנאשז א קםנימ
 רעדא ןעגידעבעל א ןעגירק וצ םהיא ידב ,ןעלטימ עכילגעמ עלא ןעדנעװ
 ־רעפ ראפ גנוגיולעב־דלעג עםיװעג א טמיטשעב טאה ןעמ .ןעטיוט א
 ךיז ןעבאה םהיא ךאנ ןעגעיעג ןוא ״םעװאלבא״ יד .״ן׳ערטיוב״ ןעטלאה
 םאד .עיגרענע םיורג טימ ןעראװעג טרהיפעג ןענײז ןוא טרהעמרעפ
 ־עג ךיז טאה סע ןעװ ,לאמ םעדעי .ןעפלאהעג גינעװ רעבא טאה ץלא
 ־רעפ רע טגעלפ ,ןעקאפ ךילדנע ״ן׳ערטיוב״ ןעמ טעװ טא־טא זא ,טכוד
 טימ דנעגעג רעטײװ א ןיא ואװ־ץיגרע ןעגנירפשםיורא ךאנרעד ,ןעדניװש
 טאה רע זא ,ןעטלאהעג ןעבאה םירעיופ ערעטםניפ יד .ביור םעײנ א
 ןעגעג ״סעװאלבא״ עלא טשינ־וצ טכאמ סאװ ,שינעכערפשבא אזא םיפע
 ־עג ןעמ טאה ,ליטש םהיא טימ ןעראװעג זיא םע ןעװ ,טײצ ןײא .םהיא
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 רעבא .םהיא ךאנ געיעג א ײב ןעראװעג ןעסאשרעד זיא רע זא ,טגײמ
 וצ ןעבעגעג ךיז ןעגעװ רעדיװ דראמ םעײנ א ךרוד רע טאה ןעכיג ןיא

 .עינרעבוג רענדארג ןיא ץיגרע ןעםיװ
 םהיא ןעבאה םירעיופ זיב ,ןערהאי טימ הײר א רעביאראפ זיא יוזא
 ־רעד ןעמ .קםיוהאל לעטדעטש םעד ןעבענ ,דלאװ א ןיא טפאכעג ךילדנע
 ־םיורא טאה ,ןעטלאהעב אד ךיז טגעלפ רע ואװ ,טרא םעד זא ,טלהעצ
 סאד .עבעיל א טרהיפעג טאה רע רעכלעװ טימ ,עיוג א ענײא ןעבעגעג
 .ן׳רעשזדניליד טימ עטכישעג רעד ןא טנהאמרעד סאװ ,ךירטש א ךיוא זיא
 םהיא ןוא ןעטײק ןיא םיפ ןוא דנעה יד טדימשעג ״ן׳ערטיוב״ טאה ןעמ
 אד םהיא ןעבאה ןעטאדלאם .ןײרא עמרוט ןיא װאםיראב ןײק טכארבעג

 ־עגוצ א ןעסעזעג זיא רע ואװ ,רעמאק רעד ןיא טכאמעב טכאנ ןוא גאט
 .גנושראפסיוא יד ןעביוהעגנא ךיז טאה דלאב .דנאװ רעד וצ רעטדימש
 ךיז רע טאה ;רענעלאפרעפ א זיא רע זא ,ןענאטשרעפ טאה ״ערטיוב״
 יד טרעטגאלפרעפ טאה רע .ףום ןערעטיב םעד ןרעטײװרעד וצ טהימעג
 ־ידלושעב עײנ ןוא עײנ ץלא ךיז ףיוא גידגעטכארטסיוא ,גנושראפםיוא
 ־רעפ ןיא טשרמולכ ןעגנאגעב זיא רע םאװ ,סנעכערברעפ ןעגעװ ןעגנוג
 ידכ ,ןערהיפ ןיהא טזומעג םהיא טאה ןעמ .ןעדנעגעג עטײװ ענעדיש
 טאה רע זא ,ךילגעמ .ןעגנוכוזרעטנוא טרא ן׳פיוא ןעבאמ וצ ןעטראד
 ןא ןיא עמרוט ןײא ןופ םהיא ןערהיפרעבירא םעד ײב זא ,טפאהעג ךיוא

 .ןעפיולטנא וצ ןעבעגנײא זיא סע יװ םהיא ךיז טעװ רערעדנא
 טשרע ןוא ,ןעגיוצרעפ קראטש ,אזלא ,ךיז טאה גנושראפסיוא יד
 ןופ רעטסײר רעד .ןעראװעג טגידנערעפ יז זיא םורא רהאי ראפ א ןיא
 רהעז ןעװעג זיא ,ןערעדנא םעד ןופ רעכילקערש םגײא ,סנעכערברעפ ענײז
 ןאד טראװ עגיטליגדנע םאד טאה ןעלאפ עטסנרע עכלעזא ןיא .רעגנאל א
 ־טיוב״ ן׳טפשמ וצ ףיוא .טבירעג־םגעירק םעד טרעהעגנא דנאלסור ןיא
 םאװ ,עיסימאק עשירעטילימ א ןעראװעג טמיטשעב קסנימ ןיא זיא ״ן׳ער
 ךיז ןלזג רעד טאה םעצארפ םעד תעב .ןעריציפא ןופ ןענאטשעב זיא
 עטײװ ענעי ןיא .רעטכיר יד ןופ טכאלעגבא ןוא טםײרד טרהיפעגפיוא
 רעשירטקעלע רעד יװ ,תואצמה עניוזא ןופ טסואװעג טינ ןעמ טאה ןעטײצ
 וצ טפשמ׳רעפ טושפ ״ן׳ערטױב״ טאה טכירעג־םגירק םאד .להוטש
 ־בײל * םינימ ענעדישרעפ עלא ןופ .״םנעטורציפש״ טימ ץימש 5000
 ןעװעג ״םנעטורציפש״ ןענײז ,טדגעװעגגא ןאד טאה ןעמ םאװ ,ףארטש
 רעװ ןעטלעז טגעלפ ץימש טנעזיוט ײרד־ײװצ וליפא .רעטסכילקערש רעד
 .דנעזיוט ףניפ עצנאג טמיטשעב טכירעג םאד טאה אד ןוא ,ןעטלאהסיוא
 ־רע טלאזעג טאה םאװ ,לײטרוא־טיוט רעטריקסאמרעפ א ןעװעג זיא סאד
 ־ציפש״ טימ גנופארטשעב יד .ןפוא ןעטסמאזיורג עמאס א ףיוא ןערעװ טליפ
 ,ןעטאדלאס ןעלעטשםיוא טגעלפ ןעמ :יוזא ןעמוקעגראפ זיא ״םנעטור
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 יד ןעגעקטנא ענײא ןעהײר ײװצ ןיא ,ןאמ טרעדנוה ףניפ ךילנהעװעג
 א דנאה ןיא ןעטלאהעג טאה טאדלאם רעדעי .עײלא ןימ א יװ ,ערעדנא
 ןיא טאהעג טאה םאװ ,גײװצ ןעגיגיוב ןוא ןעגנאל א — ״ןעטורציפש״
 ןאהטעגםיוא ןעמ טאה רעכערברעפ םעד .קאשרעװ ןעצנאג א טײרב רעד
 ־רעטנוא ײװצ ;סקיב א דנאה רעדעי וצ ןעדנובעגוצ ןוא ןעטעקאנ א

 ײב טירט ,ךילעמאפ טרהיפעג ןעסקיב יד ראפ םהיא ןעבאה ןעריציפא
 רעדעי טאה ןהעגײבראפ םײב ןוא /׳עײלא״ רעכילקערש רעד רעביא טירט
 ן׳רעביא ״ןעטורציפש״ םעד טימ פאלק ןעגיטםאה א ןעבעגעג םהיא טאדלאם
 ןערעװ טרהיפעגכרוד לאמ ײװצ — טײטעב טאה ץימש דנעזיוט .ןעקור
 .װ .זא .א ,לאמ רעיפ — דנעזיוט־ײװצ ;ןעטאדלאם תורוש עדײב יד ךרוד
 ־אגעב רעטגינײפעג רעד ךיז טאה ץימש טרעדנוה עטשרע יד ךאנ ןיוש
 .ראטקאד א ןעװעג גידנעטש זיא גנופארטשעב רעד ײב .טולב טימ ןעם
 ראטקאד רעד טאה ,תוחכ יד ןערילרעפ טגעלפ רעכערברעפ רעד ןעװ
 לאמ סאד ךאנ ןאק רע ץימש לעיפיװ ,טמיטשעב ןוא טבוזרעטגוא םהיא
 ־עב יד ןעמ טאה ״סנעטורציפש״ להאצ רעםיורג ראג א ײב .ןעמוקעב
 ־יװצ ןעבעגעג ןוא םעיצראפ ײװצ ףיוא טלײטעג ךילנהעװעג גנופארטש
 .ךיז וצ ןעמוק לאז רע ,הורפא ןעכאװ עכילטע רעכערברעפ םעד ײז ןעש
 ־טיוב״ ןעגעװ לײטרוא רעד זיא ,טרעדאפעג ןאד טאה ץעזעג סאד יװ

 ךרוד ןעראװעג טגיטעטשעב ןעטראד ןוא גרוברעטעפ ןײק קעװא ״ן׳ער
 ־עג טליפרע זיא םעדכאנ דלאב ןוא ,טכירעג־טפיוה ןעשירעטילימ םעד
 ,קםנימ 'ןיא יז זיא ןעמוקעגראפ .גנופארטשעב עכילקערש יד ןעראװ
 ךילגהעװעג ןעגעלפ םע ואװ ,ץאלפ ןעםיורג א ףיוא ,טדאטש ן׳רעטניה
 ןעבאה ןעשנעמ רעדנעזיוט .סעיצוקעזקע עכלעזא ןערעװ טרהיפעגכרוד
 ־רעד עגיאײברעד ןופ םירעיופ וליפא .טדאטש ןופ ןיהא ןאהטעג זאל א ךיז
 ײז טאה םאװ ,ןלזג םענעי טגיגײפ ןעמ יװ ,ןהעז ןעמוקעג ןענײז רעפ
 ךיז ןעבאה קירוצ גיצרעפ רהאי א טימ .קערש ןיא ןעמלאהעג גנאל יוזא
 ־טיוב״ ןעגעװ טלהעצרעד ןעבאה םאװ ,ןעשנעמ ןעגופעג ךאנ קםנימ ןיא
 ־ראד ךאג טאה םע .ןעװעג ןענײז ײז רעכלעװ ײב ,גנופארטשעב ״ם׳ער
 יד טליפרע ײברעד טאה םאװ ,טכאפ .רד רעטלא רעד טבעלעג ןעט

 ןעטײהלעצנײא יד ןעבעגעגרעביא רימ טאה רע .ראטקאד א ןופ ןעטכילפ
 ןעטלאהעג ךיז טאה רעכערברעפ רעד .עיצוקעזקע רעכילקערש רעד ןופ
 ןעטשרע םוצ .טכאמעג קזוח ײז ןופ ןוא עטמאעב יד טלעדיזעג ,ךערפ
 ־ײרשעב ם׳טכאפ .רד טיול .פעלק דנעזיוט ײרד ןעמוקעב רע טאה לאמ
 ־רעפ טאה רע ,םקואװ ןעלעטימ ןופ שנעמ א ןעװעג ״ערטיוב״ זיא ,גנוב
 ־רעג עקראטש ךילנהעװעגנוא ןוא טפארק עכילטנעדרארעםיוא ןא טגאמ
 ־ולבוצ א ,רע טאה ״עײלא״ רעכילרעדיוש רעד רעביא טנאפשעג .ןעװ
 ןײק םהיא ןופ טאה ןעמ ,טםעפ ןוא גיהטומ ,רעטעשטעלאקוצ ןוא רעטגיט
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 תוחכ ןהא ןעבילבעג רע זיא ,ךילינע .טרעהעג טינ ײרשעג־העװ ןײא
 ־ופעג ןוא טכוזרעטנוא םהיא טאה ראטקאד רעד .ןעלאפעגרעדינא זיא ןוא
 ״ן׳ערטיוב״ טאה ןעמ ,גנופארטשעב יד ןעצעזטראפ ןאק ןעמ זא ,ןענ
 רעטײװ ןוא רהיא וצ ןעדנובעגוצ ,״עקשטאט״ א ףיוא טגעלעגרעדינא
 רע טאה טציא וליפא ןוא .ןעטאדלאם תורוש עדײב יד ןעשיװצ טרהיפעג
 טאה ,גאטהעװ ןעכילקערש םעד ןופ ײרשעג ןײא ןײק טזאלעגםיורא טינ
 ןײז ןעגעג ןעמוקעגםיוא זיא םאװ ,לעטערב םאד טעשזירגעג רדסכ רונ רע

 .ביוטש ןיא טלעדנאװרעפ םע טאה רע ;ליומ

 דנעזיוט ײרד עטשרע יד ןענאטשעגםיוא זיא ״ערטיוב״ יװ םעדכאנ
 יד טלײהרעפ זיא םע יװ ,לאטיפש ןיא ןעמונעג םהיא ןעמ טאה ,ץימש
 ־ײװצ רעד ןעמוקעגראפ זיא םורא טאנאמ א ןיא ןוא ,ןעדנואװ עכילרעדיוש
 ײװצ עגירעביא יד ןעמוקעב טאה רע .עיצוקעזקע רעד ןופ טקא רעט
 ןוא ,רעכאװש לעיפ ןעװעג רע זיא לאמ סאד .״סנעטורציפש״ דנעזיוט
 רעבא .״עקשטאט״ א ףיוא ןעגעלרעדינא טזומעג דלאב םהיא טאה ןעמ
 ־ײװצ רעד ײב .ײרשעג ןײק טרעהעג טינ םהיא ןופ ןעמ טאה טציא ךיוא
 עגיטולב ןיא ןעראװעג טלעדנאװרעפ רעפרעק ןײז זיא גנופארטשעב רעט
 .ןעבעל ןופ ןעכײצ א ןעקרעמ וצ ןעװעג םיוק זיא סע רעכלעװ ןיא ,עשאק
 םהיא לאז ןעמ ,ןעטעב וצ חכ טגעלקעג ךאנ ״ן׳ערטיוב״ ײב טאה ךאד
 ףיוא םהיא טאה ןעמ ןעװ ןוא .םלוע־תיב ןעשידיא ן׳פיוא ןעבארגעב
 ־עגםיוא םגעװרעטנוא רע טאה ,עמרוט ןיא קירוצ טרהיפעגבא ןעגאװ א

 .המשנ עגידניז ןײז טכיוה

 ־עזעג גנושראפםיוא רעד תעשב זיא ״ערטיוב״ ןעװ ,טײצ רעד ןיא
 ־יפע רעדנערהיר א ןעמוקעגראפ זיא ,עמרוט רעװאםיראב רעד ןיא ןעס
 רעשידיא רעטסואװעב רעד טלהעצרעד רימ טאה םע ןעכלעװ ןעגעװ ,דאז
 .(רעװאסיראב א ןעװעג ןײלא זיא רעכלעװ) רעניװ לאומש ףארגאילביב
 ,בר רעװאםיראב םעד ןעטעבעג רארוקארפ םעד ךרוד טאה ״ערטיוב״
 טלאװעג טינ ןלזג םעד טאה רענעי .עמרוט ןיא ןעמוק םהיא וצ לאז רע
 ״ערטיוב״ ןעװ ,רעבא ךאנרעד .טליפרע טיג השקב ןײז טאה ןוא ןהעז
 ראפ םאװ ,ןענאטשרעפ בר רעד טאה ,ןעבעל םײב ןעװעג טינ ןיוש זיא
 ־עג זיא ״ערטיוב״ ,תמא .ןעגנאגעב םהיא ןעגעג זיא רע הלוע עםיורג א
 רע טאה רשפא .דיא א — ךאד רעבא ,רעכערברעפ רעכילקערש א ןעװ
 עגײז ףיוא טאהעג הטרח טאה רע לײװ ,ןעפורעג ךיז וצ ,בר םעד ,םהיא
 טלאװעג רע טאה רשפא ?ןאהט הבושת טלאװעג ןוא דניז עגיד׳ארומ
 השקב יד בא םע ןעמ טפראװ יװ ,ללכב ןוא ? ןעגאז ״יודו״ םהיא טימ
 ןיא ןעגאזבא םהיא ןעמ ןאק יװ ,טיוט םוצ טהעג סאװ ,ןעשנעמ א ןופ
 ־יראב םעד ןעםיװעג םאד טאה ,רעטײװ םאװ !גנוגיהורעב ןוא טםײרט
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 ןיא ןעלאפעגבײרא רע זיא ךילדנע ןוא ,טגיבײפעג רהעמ ץלא בר רעװאם
 .עילאכנאלעמ

 זיא ,לארשי רבק וצ ןעגנײרב םהיא לאז ןעמ ,השקב ״ם׳ערטיוב״
 ־עג טינ טאה אשידק־הרבח רעקסנימ .זײװלײט רונ ןעראװעג טליפרע
 ,אפוג ןימלוע־תיב ן׳פיוא טרא ןא םהיא ןעבעג וצ ךילגעמ ראפ ןענופ
 ןעװעג זיא אד .ןעקראפ טײז רענעי ףיוא ןעבארגעב םהיא טאה ןעמ ןוא
 ,טםואװעג ןעבאה עלא .הבצמ א ןהא ,זארג טימ ןעםקאװעב ,דרע עפוק א
 רעדגיק ןעבאה ,רעהא גידנעמוק ןוא .רענײב ״ם׳ערטיוב״ ןעגעיל אד זא
 רבק םעד ןעגיגײרמוארעפ ןוא ןעײפשעב וצ בוח רעײז ראפ ןעטלאהעג
 .(*ןעקערש טפא ײז ןעגעלפ םרעטומ יד ןעמאנ םנעמעװ טימ ,ןלזג םעד ןופ
 ןעגעװ ,ןלזג ןעשידיא ןעטמהירעב םעד ןופ עטכישעג יד זיא סאד טא
 .םעדנעגעל ײלרעלא ןערעה עטיל ןיא טציא ךאנ טנעק רהיא ןעכלעװ
 ןא ךיז רהיא טסיוטש ״ן׳ערטיוב״ ןעגעװ ןעגנולהעצרע עטםײמ יד ןיא
 ןוא טײקמאזיורג עזאלצינערג :ןעטסארטנאק עשיכיםפ ענעטלעז ףיוא
 טאה רעכערברעפ רעכילקערש רעד םאװ /׳דיא עלעטניפ״ םאד ךײלגוצ
 ראפ קערש רעד ןוא גנוסיגרעפ־טולב ;טגאמרעפ לעפײװצ םוש ןהא
 ןעשיװצ ןײז רבקמ םהיא לאז ןעמ ,השקב יד ;״הבושת ימי תרשע״
 ןיא ןעזיוה ןעלהיפעג ענעדישרעפ עכלעזא ןעגאק יוזא יװ — ,ןעדיא
 עיגאלאכיספ רעד טימ ךיז ןעריםערעטניא םאװ ,ןעשנעמ ראפ ?המשנ ןײא
 עכלעזא םאד ,ןעסײװ ײז .טינ סעײנ ןײק םאד זיא ,רעכערברעפ ןופ

 ־פופ רהאי א טימ זיא קסנימ ןיא .טפא ץנאג ךיז ןעפערט ןעטסארטנאק
 ןעגעלפ סאװ ,ןעדיא עדנאב א ןעגעװ סעצארפ א ןעמוקעגראפ קירוצ גיצ
 רעד ןופ רעדעילגטימ יד ןעשיװצ .ײרעביור טימ ןעמהענרעפ ךיז

 ;דראב רעהארג א טימ דיא רערעטלע ןא רעגײא ,ןעװעג זיא עדנאב
 ילכ״ ,בר א ןא טנהאמרעד רהעמ רע טאה ןהעזםיוא ןעצנאג ןײז ךאג
 ,טלעטשעגסיורא ךיז טאה םעצארפ םעד ײב .טידנאב א ןא רעדײא ,״שדוק
 ,״טײבדא״ רעד ףיוא טכאנ־ײב םירבח ענײז טימ ןהעגםיורא ן׳ראפ זא
 .״בירעמ״ ןענװאדבא ןעםעגרעפ טינ לאמנײק רעביור רעטלא רעד טגעלפ
 רעכילשנעמ רעד ןופ ןעשינעפעיט ערעטסניפ יד ןעמהעגעב ןאק רעװ

 !םנעכערברעפ ןופ דנורגבא ןיא ןײרא טלאפ יז ןעװ טרפב ,המשנ

 ןיא ט״בראעב קאבלוק .מ טאה ״ערטיוב ןלזג״ עמעט עדנענא&ש יד (*
 טרעװ עםעי© יד .״ערטיוב ןלזג רעד״ ןעמאנ ן׳רעטנוא ,םראפ רעשיטאמארד
 -ןעגראמ״ ןיא ץיטאנ העז) רעטאעט-הכולמ ןעשידיא רעװקםאמ ןיא טרהיפעגפיוא

 .(1936 ,רעבמעװאנ ןעט־20 ןופ ,״ט״ה״רפ



 ןעגאלײב





 1 .מונ עגאלײפ
 (גנװבםעפ רעגרובלעםילש ןיא אירול דוד :לעהיטרא םוצ)

 ־בעה א ,זנוא ײב ךיז טניפעג סאװ ,טפירקסונאמ א ןופ אד ןעקורד רימ
 ןוא טסערא ם׳אירול .ד וצ ןא ךיז רהעק םאװ /׳ןגרנ ירבד״ ריש ןעשיאער
 װאלקש ןיא ןעריובעג) ן י ל ר ע ב ה ש מ ,רעסאפרעפ רעד .גנואײרפעב
 ,ליבשמ רעטםואװעב א ןעװעג זיא ,(1888 גרוברעטעפ ןיא ןעבראטשעג ,1817
 ־ילטפאשלעזעג רעגהעזעגנא ןא ,שיםור ןוא שיאערבעה ןיא רעלעטשטפירש
 ןופ ןעמוקעב 1909 רהאי ןיא רימ ןעבאה טפירקסונאמ םעד .רעוהט רעכ

 .(״קסניממ בױא״) לירב ףסױ
 קורדנײא ןעשירפ םעד רעטגוא ןעבירשעגנא ןילרעב .מ טאה ריש םעד
 טלאהטנע רעבירעד ןוא ,אירול .ד טימ ןעמוקעגראפ זיא םאװ ,דאזיפע פעד ןום
 ןעטײז עגינײא ןעטכיולעב עכלעװ ,ןעכירטש עטנאםערעטגיא ״ןגרנ ירבד״ ןײז
 ־עטקאראב רהעז זיא ריש ם׳נופ ןאט ןוא ליטם רעד .שינהעשעג רעד ןופ
 ־רעבײרש עגיטײצראפ ערעזנוא ןופ רעגײטש ןעגיד׳הצילמ םעד ראפ שיטםיר

 .םיליכשמ
 ןגרנ ירבד

 ובו

 םירבוודמ םיריש השמח
 יתאמ

 ןילרכ כרהב השמ
 באלקש

 הערב ולשכי םיעשרו םקו קידצ לופי עבש יכ
 .(ו״ט ד״כ ילשמ)

 גווכמ
 לקמ ,םירשי עזגמ ,םיענ רטוח ,תרמצ תובע ,תרדא ןפג ,תראפת יבצ
 אדוהי ה״ומ ,םירעשב עדונ ,הלענה ריבגה ,חרז רוא ,חרפו זיצ ,הראפת

 .אירול לדי
 וגלפתי תע ,םיאלמ חקר ן״ ,םישדח תובואכ — בוטה ועמש !ינודיא

287 



 גרובזגיג לגאיט 288

 ןונבלה יזרא קיתמי ,תועקיב דרי ,םירה הלעי ,בוטה םהיר !זא וא ,םירזגל
 קרות ןמזע ,ןכ ,תונג ריצחו ,הדשה אשד ותבוניתמ קשיו ,למרבה יזעורבו

 םישנא יניעב םג ,םימהרפו םירש יניב ץרא יקחרמל ךלוה ...!רקיה ומש
 ,ץראה םע לב האו — .ותונחת םוקמ עדמה ילאצ תחתו ,בל בוטל ,יכרעכ
 ךלמה רבד עטשהב תאזל רשא ...רקיה ונב עמשל ושישי ם״דומילתה ינזורו
 םיקושע תועמדו !הגותמ וניתובל רחרחס — טפישמל וניב חקלהבו ,ותדו
 — דע ;הצבקי רוראפ םינפ לכ !השונא בל לב ,הגופה ילבמ וניניע הפלד
 :הרושבת ונתאב ,היצ ץדאב אמצ ךלהל ,שימילח רוצמ םירק םיט לכימכי רשא

 ירדח יברק ,זא וא ,ובירב אוה קידצ — !םולש ונב תאיבמ :םרג ןשדת
 :םיאבה ךותב :ינא דא — !הורח םינפ לכ ,ואלמ ליגיו ןושש וניתובל
 ירמא ונממ יעמשבי חטשאו יתבשק ,םולשב ױנפ רחשל ,ותארקל יתאצי
 יתרמא זא — .ול רצב ,ודמע ודיםח אילפה רשא ,םיעד םימית תואלפמ ,םעונ
 טעב קוקחלו ,הנרב ױשעמ רפםלו רשבל ׳ד תלהת בותכ רפם תלגמב אובא
 ונירחא םיאבהט מג ,חצנ וחכשי אל ןעמל ,רידאה ונכלמ ידםח תרפועו לזרב

 — .הזה ארונה השעמה תא ואר אל רשא
 ,יתרבחמ ישארב ומש תורקל יאובב ,ינודא יל חלםי תאזל ,אויםיא כ״ע
 ?והומב רבג דבכתי ידובכבהו ?ותרדה רחא אובל םישנאה לפש ינא ימו
 רמאתו יתיזח הז זא — /׳ותוונע םש ותלודג םוקימב״ יתרבד תחא !םנמא
 — .ךנעי םולש םא היהו ,םולשל ול ארקיא !המ ילע רובעי ...יחור יל
 רוד דע םימיענ תונש היםױ ױמי לע םימי ומולש הניעי םיקלא !ידעלבו

 — .ותרידה לומ קחרממ הוחתשמה ב״ש בלו ובבלכ .רודו
 .ר ב ח׳ מ ה

 ה״ב
 ןױערה איגמ ,תרפוע טע תא ןױלג תלמש לע ,תרדאנ חבש ,ןױגה ריש

 ,רדהנ תרופ ךנע הפי ,רדאה רקי ,הנכ תנר ;תראפת רזנ — תרטע ןואגל
 .וצי — .רידאה ריבגה

 .ורשבו ומצע ,וראשו ולאוגמ
 דקית ,ותװנע ינזא הבשק קחרממ ךא ,ותפזש אל יניע ,ודועמ רשא

 .תשרא ירוכב ירפ תישאר ,תשחרמי תחנמ ױניעב
 .וצי — ךםיױ תיבל ריעצה

 .(ז״כ ,ו״כ ילשמ) בושת ױלא ןבא ללוגו לופי הכ תחש הרוכ

 או במ
 ,ןודמ ירגמו ,ןודז יתמ ,םידרומיו םיעשופ ,םידנוב רבח ילע ,רשוה ריש
 ,רשיו םת םירתםמב תוריל ,רשק ורשק ,עשפ איטח לע יפיםומו ,ע׳ש׳ר ישנא
 הלוע לכשה יתמב לעו ,הלילו םױ הגוה ותרותב ,הלהתלו םשל ,הלענה בדה
 דוד״ ה״ומ ,והומיכ םק אל ,הליחב ודבועו אױי אוה ׳ד תא ,הלעמ הלעמ
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 ,הפםשמה שא וחיפה ,הביא ורטנ :ובורו והררמיו :ותוא םתאנשבי ״א׳ירול
 תרגא םבתכב — .הלילח םוק לכױ לב ,תורומהמב וליפהל ,ההוש ול תיורכל
 ןוני דעל ,ונמעל בוט שרוד ,דיםחה רםיקה ונינודא לע הרס ירבד תרגוא
 תעבטב ומתחיו ,זובו ןולק יד .שטיוואלוואפ י א ל א ק י נ גמש
 יהיו —־ ♦חצנ ןנוכתו הנבת ״גראבו־םרטעפ״ הכולמה ריעל וחלשיו ,ברה
 ׳םב הרעב םתמחו ;רפםב בותכה תא םירקיה הצעומה ירש המש תוארכ
 תא איבהל ׳יתיע שיא חולשל וציו ,)ל הרח ביטהו ,ךלםל רבדה עדוהבו
 באחוב ריעהו ? הככ לע האר המ ׳הנעמ ונמ לואשל ,ה־כולמה ריעל ברה
 וליבוהצ ,םײדע ןואנ חקלהב ומילע הצפנ תומ תדרח יכ ,הכובנ היתוביבםו
 ובל םתב ,והולאש רבדה 5ע רשאכ ברה !םלוא :דבד ילב לע ,טפשמל
 עשר ישנא ,אטח רשא ןוע וב ןיא אוה עשפמ הח יכ םנע ױפכ ןױקינבו
 ואצמיו ,ושרד םג ורקח ידע ,אלכב והמישיו ,ומשב תאזכ בותכל ,והורכע
 תקדצ :רומ־אל ךלםל דגױו ♦תאזה הלבנ ישוע ,ןוא״ה ילעופ הלוע ישנא
 ונאצמ ,ותערל םילכנתמה םידזה םג־ ,ולעפ דשיו ךז יכ ,ונעדי םג ונעמש ברה
 והוחלשת ישפחלו ,אלכה תיבמ ברה ואיצוה :רומאל ךלמה וציו ,וריעב
 שולש :רהב בוצחל :יתדובעל םטפשמ םתצרח םיעשופהו ,םולשל ותיבל

 ♦םינש
 י זד י ד

 ינאשתו ,םהילא עיגה המו ,השענה אכ תא־ ,יפלאב לדה ינא תוארכ
 עישומ ונל םיקה ,ומע תא ׳ד תבהאב רשא לע ,יתוניגנב חצנל ,רישה חור
 קדצה ןרקו ,היפ ץופקת התלוע ,םיעשופ רעבל ,ביטמיו למוח ,ה/תרצב

 — ♦םירה־ל

 ישפנ תאשמ
1♦ 

 1 לילה ןוזחב — יבבש.מ ילע תומונתב

 ;ליא ןיא רבגכ ♦יתמחדנ — יתמעפנ

 החי ופחר יתומצעו — 1הבאד יבל
 ;דחפיו 1ההלב — 1 םתזחא תתר

2♦ 

 ♦רחשה עקבי םרמב — יתמק
 [יפעפע תאלח יתיחמ אל דוענ

 ,רחי יפאו — סמנ ננודב יבל

 ♦[יפעדס ילנ ומה חופנ ריסב]

3♦ 

 ♦םיקװשב תב־בוםא ,תובוחרב הכלהתא־ו
 ♦—רםיקדבו תולוק — עמ.שא :יתרמא

 ♦בשק ןיאו לוק ןיא ♦הנהו
 ;בושת חנדנ לא יחור — יתימד

4♦ 

 םירהה יזרא יל־אצ ןיב המש 1 ךא
 ♦םירדע תוקירש 1 עמשא הממד לוק

 ♦רבוד והער תא שיא — 1 ןיע וצרקי
 ♦רבוע ליב קורשי םושי םשחר בינל

5♦ 

 ? הלומהה ל־וק המ

 1 חלודג הכישח המיא

 .השולח תונע לוק ןיא

 ♦השגב הרצל הרצ

6♦ 

 1 ודיגה ורמא :יתארק — יעמשכ

 ♦ודיחכת לב רבד ?היתנ־ הז המ
 ♦ומילעת ינמ לב — והנמ ץמש ךא
 ;ומימאי ןזא שרח ןתפכ — המהו
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7* 
 ?לתורכת הימילד םע תירבי עודמ

 תתתל״דת ילעו — לכושחת רבדמו
 ;ינועידוה — 1המ ילע רובעי

 1 יגור־ג רחנ- — יארקב יתעניי

8* 

 1 יפערס ילג תמהנ וטיקשה

 1 יפיעס ראבמ- ןבאה ולוג

 *הקעזו ךולה ,יחור הכלה

 ♦הקעומ הנחמב !רכענ הבאכ

9♦ 
 ♦וקותטײ רד־וק—םא־־־־־לבאכ
 ♦וקיוזי םפעפעמ עמד ילחנ

 למש ♦םהיפ-ומל םדי
 ♦ומהדנ ןײ לרבע רבגכ

10♦ 

 ,תמיוה חירקח לוקו ,הכו הכ ןיב

 ♦המותר הבכרמב ,םיסרם תוסרפ תטעשמ
 ♦םימ־ל יהיו גומינ ,םמג ןומהה בבל

 •םייחב וםאמי 1 םולתחי הגות ילפרע

11♦ 

 עומש־ רשא ,עמשא ינא םג 1ההא
 .יתיבא אל

 ;יתיגילבמ ןוגי ילע !יתיכדנו יתוגופנ

 ♦ריעצה דדד ! אדגהי ונב !ונראפ רזנ
 ♦ריעה "הגרב-*םרטעפ״ חקול ךלמה םעטמ

12♦ 

 ♦ונעוג ונדבא—ונלוכ—לנרזגנ :לנרמא
 ♦ונעדי זאמ וקדצ תרשי רבגה מא

 ?םעפה חקול לתא רבדל םיטפשמ

 ♦םעזה ךתנ—הערה התלכ יכ !הדע

 .שארב ד״ם? תרומת רוסב א״ה (*

13♦ 
 ♦ונ־רבד תאזכ שעכו חיש ברמ
 ♦וגרזג רמלאו ;ונמחנ—רחא

 התלוע בלשחמ ונל הלילח
 ♦התרצב עישומ — בוטה ונכלמ ילע

14♦ 
 ♦הימר ישוע לעפמי קר תאז ןיא

 ♦הידצב ול םיברלא !לשפנ יאנ־וש
 ♦םײקנ ואםכו ךלמהו 1 לעמב םדי

 ♦םיניעל ךא הזחי שונא טפלש

15♦ 

 ♦וניבא עדיל ?השענה תמ
 ♦ונילק עומשל !רבד רשפ

 ♦וכיפל םוםחמ — הימלד ונמלאנ
 ♦ונירמ להיפ יכ !״ד קידצ

16♦ 
 ♦םיפכ ונחטש !םיקחש ןכושל

 ♦םימכ בל וגכפש !תובל ןחובל
 ♦םירשיל ביטמ !אלפ השוע אנא

 ♦םירשו ךלמ יניעב ךידבע ןח אנ ןת

17♦ 
 ♦רבד השעי אל !לכ השוע—ךידעלבמ

 ♦רבנו ךזה ,ךידבע אנ ןנח
 ♦והנה קידצ יכ ,ויטפוש ועד
 ♦להיפכ לעופב לועו עשפ ןיא

18♦ 

 ♦הלס ץמוא אנ ןת !ידש
 ♦הללוהמה — הכולמ ירשל
 ♦״דלבנה ישוע ,אוצמ שיח

 ♦הלכ לשעי ךדבע םרט

 דודל הלפת

1. 
 ♦וכרדל חטב עסונ-ברהל

 ♦וכרב לשכ — וחכ הניע
 ♦וחוליבױ הנא — תעד־ל !שירחמ

 ?והומישי אילכב ,ףא ירחבה

2♦ 

 ♦הינאו הינאת — וחור רמ־ב ליליו
 ♦הימר אלב — עדי ובל םת

 *הצעלמה ירש תמח שאכ דקות עלדמ

 ?הצרחנו הלכ ותתל ,וקידצ לע
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3♦ 
 *ןנחתי ידשל ;לא. לא שורדי

 ♦ןנרי יחנ ריש ובל תוריקמ
 1לעמ ןכושל 1בל תמות עדױל

 ;לעמי ילב רבוד ,שר תריש הרקי

4♦ 
 .יתיסכ אל ינועו ,ועידוא *יתאטח

 ? יתיגה אל ןפ — ױקוחב ! חלילו םמױ

 ורבדנ יב םירש תע םנ !הנופא
 תרמש ידי ךיתוצמ !החישא ךידוקפב

5< 
 ? יתלצעתנ ןפ ,יח־לאי תדובעב

 ? יתלמע אל ןפי ,דסח םילדל לומג

 ♦יתלצא םיעגר ומל םנ 1תאז ןיא
 ? יתללמוא הככ — םױכ־עודמד

6♦ 
 םולש תע ־— םיללוהב יתאנק **ןפ

 יתיאר םיעשר
 יתפדר דובכ וא ,ישפס הואת ןפ !רתומ

 ןכל ,ואיצוי דלחמ שונא ,המה ןח
 גאג ואנ תוער
 ♦ואלפני ינמ הלא השלש — 1תאז לכמ ןיא

7♦ 
 יתימד לבהל — םירורא םידז תולש

 יחכ !דובפמ חורב 1תואמ קחרתה
 ♦יתילכ
 ינתאב — ?הז המ לעו חז המ 1 האילפ

 ♦הערה
 ?העד לא [הלילה] טופשי ,עשרכ קידצכה

8♦ 
 ?רמוח ריצי ,ורצוימ קידצ־יה■ םלוא

 ♦רמוא רזני ,לבת ארב זאמ ידשו
 ♦והנה ער ,וירוענמ םדאה בל רצי

 1 והנוק רוש עדי — עדי אל לארשי

9♦ 
 ♦המר שונא 1 העלות םדא ןב
 ♦המדאה ןמ רפע 1 רפאו רפע

 מלוע יקלאמו — ? יתיכז רמאי
 ♦םלענ ונמו ,יכרד הרתסנ

10♦ 

 ןמאה לכוי אל תאז םנ תאז
 [ןימיהלו ליאמשהל ,הנופ יבבל םא]

 *[חכ] אכ ׳ד — (** /ב ׳א תובא (*

 ץראה לכ מפוש 1 לכ ארוב
 ♦יץדפ ץורפי לב — םנחל

11♦ 

 ♦טפשמ תועי אל ,תמא מפוש 1 ידש
 ♦טפשנ יתא אלה יכרד לעו 1 קידצה ״ד

 ♦יתיוע אל רמאי ,ןיע םותש רבנ. ךא
 ♦יתיאר רמאי אל ומשא 1הארי וער םשא

12♦ 

 ♦ןיכה דעלנ ירצ ,ץחמ םרט םנמא
 ♦ןוכי קחש ימשו—ץרא ידממי םש אל דע

 ♦אפרמ-ו חפורת םדק ,הבבוש תבל
 ♦אפרו — ול בשו 1 הדיי ױעשפ

13♦ 
 ןחובל ,ידי םימש לא אשא ןכ ללנ

 ♦יפערםו תוילפ
 ?יפכ לעופב יתלאונ םא ?תאז יתישע םא

 ♦המירו העלות רבנ ?ךל *ןכסי חמ
 1המור ןכוש ?ךצירמי המ ,ךללהא םא

 .?זחדב הנכם זוש?מ (*

14♦ 
 ♦דוע ףיסוא אלו ,יתלעפ יל ךא

 ♦דאמ ןנואתא ,ילעפ לע םחנתא
 יתומי םצע לע ,אנ למח ןנח התעו
 ♦יתונש רחבמב ,ינמילחהו ינײחה

15♦ 
 ךלמ-ו םירש יניעב ינח ןת

 ♦ךלפ ירשל ,םימתרפ ,םינזלר ינפ
 ♦חתלוע הנהא לב ! ירבדב לשכא לב
 ♦התמיאו ךלמ דחפמ ♦ ♦ ♦ דרחא לב

16♦ 
 ♦ותמיא ינתעבת לב — ינמ רסה ופכא

 ♦ותמח שאכ אצת לב — ופא ךראה
 ♦רחי יב לא [תומ יכאלמ] ךלמ תמח

 ♦רחא אלו ,דעל יח ךלמ לכות תאז

17♦ 
 ♦יניחנהל רשי לנעמב — ינפל ךלהי יקדצ
 ♦ינליבוהל החטבו טקשהב—הכולמה ריעל

 ♦ינידו יטפשמ אצי 1 רהוטל שמשכ
 ♦ינועמו ימלוא ,יונל ינבישחל םולשב

 ♦הזהא ,ינבו ,יחא ,יבא ינפ םולשב
 ♦הזכו הזכ ,יפ ללמ־י הדות זאו

 רדד הלפת הלב
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 הינאו הינאת
1♦ 

 ♦ריעי הניק• תע — בשה ױבא
 ♦ריעצו בר ןיע . ♦ ♦ עווכיד עמדת

 ♦וברי יאצוי ,ױחא #וקיח תשא
 •וחישו שיאח יעדוי תילאוג

2♦ 
 ♦עוגו ינע — ינא שלחו טמ ,ןקז
 ♦עובלגב ירהב — 1 ליליתא רמב
 ♦יתדמח לעגנ — יריבא ףחסנ יב
 ♦יתעפי ביבש — רהוז !חהכוח

3♦ 
 ♦תדלונ יכ ךל יואי 1 ינב ינב

 ♦תדבלנ תע — תרבדמ ןושל חפב
 ♦יתירכ יל רבק ול בוט המ — יבנא םג
 ♦יתיאר אל רוא !ללוענ 1 ןומט לפנכ

4♦ 
 ? תבש■ רחבא־ םיחטבמ תונבשמב ךיא

 ;תבהילשכ ותמח דקות רתסב ינשלמ םא

 .םיללח ליפהל ונתוא ♦ ♦ ♦ שרפ תרומכמב

 !םילהואב רוד !תבש גג תנפ לע בוט

5♦ 
 ךלמ-רדהמ׳ תדחפ אל ךיא !ןישלמ• יוה

 ? ונואגו

 ךלמי בוט לע ,ללפתני עודמ !תחכשה
 ? ומולשו

 ומיתלבשחמ תרדוח לשומ ןיע אלול !םידז
 ♦ונומראב חטב ,עלב םײח ,וער שיא

6♦ 
 ? ישדחו יתבש שושמ ינמ תבשה ךיא

 ? ישדק רופכ םוצ ,יגח םויל אסכב

 ?חנעא ישפנ ךיא ?העקתא רפושב ךיא

 !הנענ־ שפנ — ינב תגות תרכזא תע

7♦ 
 ?םימי העבש — בשא תוכוסב ךיא וא

 ?םימודח ןכלש ינפ-הזולעאו-החמשא

 םימ תמתו םידוקנ םחל תפ יכ ירכזב
 !םײח יל המל — !ןכוה ינב תלוכמל

8♦ 
 ,ךממ רצבי אל המלאמ !לכות לכי 1"ד ״ד

 .ךינפל לילכ תלועכ ,יתעמד תחנמ׳ רקית

 םוח ינב לע !בשקה יתשקבו יתלאש
 ♦למחו
 ♦למי חלובש שארכ לבל !ױפדורמ והליצה

9♦ 
 התעמד היחל לע ,הנקזה האר

 ״־ הלוחכ הלוק — !ןנוקת הנעי תונבכ
 תתביש לע הסוח !ביטמו למוח

 ♦הלואש ערב ,הגטב ירפ לע דרת לב
10♦ 

 ♦הבישקה םורממ הינבו יתלכ לוק םג
 ♦הבל לכ הכפשב ,ךינייעב ערי לא

 —שעכו תוביר ללמ־ת — !הל םישנ ךרד

 ♦שעת ירפ התליפתו — !העשפל אש
11♦ 

 ןדאיטב תיטעוד

 ♦הרוצעו הבוזע ,יכנא חור תשק !השא
 ♦הרובגו חכ רוזאא — יכבב ררמל

 ♦הנפו רבע לכ ופוטשי יתועמד ילחנ
 !הניקו יהנ !יחישב דירא-םירהה לע

12♦ 

 ,ןיא םכילע רטמו לט 1 עובלגב ירה
 ,ורקי םכב ,ווקת ץרא יניעמל

 ?ןיע עמדב םכחיחצ ביטרא אל םא

 ♦וראפתה ילע ?םכמישא שפרל אל םא
13♦ 

 קשי ,ולחית רוחיש־ימל !ףוג ינב
 םכיתומדש
 םג םתא םג^—ואמצת ובערת—ברוזי זע

 ♦םכיניב
 ופולדי םא ,יפעפע ירוקממ ♦♦♦םילזונ ימרז

 ♦ופוטשי לחנכו — ושעי הכרב תלעת
14♦ 

 ♦יניחקו המוק הרהמ !תומ-זע יוה
 ♦יניקשה שיח !םינתפתורורמ !לער סוכ

 ♦ןודמ הרגי !בקיע לידגה יאנשמ
 ♦ןודבאב הרחבא — םײחב םאמא

15♦ 
 ,תואר לכוא אל ,יללוע א׳צמי ערב

 ומל ביטה לכואה ?היחא םג םא
 —.תוערפ עורפב — םשפנ ףטעתהב

 ♦ומנה תודבוא ןאצ !העור םפאב
16♦ 

 ♦וקעזי ךילא ,םלוק ״ד עמש
 ♦וקהני ארפכ !ומהניי םיריפככ

 ♦וררועי הקעז — םרבש לע דחי
 ♦וררמי יכבב — םניע דרת תועמד
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17. 

 ♦דיכב לדןר

 ♦םימי יריעצ — ,םיכר םידלי ונתנ
 ♦םימר לע םר יגפ ,ךופ־שנ ונחיש

 ? לנאטה המ לגעשפי המ !דחי הטפשני

 !לנװרח הנעל ?וניידע ריסה עלדמ

18♦ 
 ♦הילבחב קעזת — הדלויכ לוק םירנ

 ♦הילא לנימדנ ,ונײה הלמכ יכ
 ♦תרעוסל תנאלש — הבאכל איה

 .תרחרחס הבל הלױה ןבל םג

19♦ 
 וקימעה וביחרה — ונעצפ 1 ונא׳ ןכ
 ♦וקילדה םיסמת שא — ♦םתה וניבאב

 ♦ונעמיש העומשמ !ונינזא הנלצת
 ♦ונעלנ—ונלכ—ונדבא !לדבאב

 לדק
1♦ 

 ♦יתיאר םכעמד !יתעמש םבלוק תא
 ♦יתיזח רשא תא תרפ-םאל לעמש

 רשי רשל ,יתחלש םורממי יכאלמ
 ♦והיליבוהל

 ♦והיניעב דסחו ןח אצמי ,ריכי לקדצ

2. 
 והולאש תע טפשמיה רבד לע

 ♦התעבל ןלגי — ונמ סנ דחפ
 ♦להורכע עשר ישנא — רמא !אוש יתמ

 ♦התארני וינפ לע ליגיו קלחש עגרכו

3♦ 

 ובל ץמו א׳ לע וממלתשהכ םירשה
 :יבינ הכו חמנע ויתפש קלחב

 עשפמ ינא ףח ! יתעדי יקדצ
 ♦עשר יתמי דיפל ?ןנואתא המיו

4♦ 
 תרדאנל הבר ,יתעדי םכתמכח

 .תרדוח םכיניע !דז בל תויכשמ

 .הלחיא ול חדלעמ יעור לאל ,םג

 ♦הלבנה ישלע איוצמ ,יהי םכרזעב

 ♦20׳

 ♦רשלי יתמב לע לנבירדמ !וניירילמ יוה
 ♦רשואלו בוטיל — וניבל הטי המכחל

 חנילע קירי חתנלבתו ולכש ימשמי
 ♦לנײח ימי לכ לכשהו עדמ תורטמ

21♦ 

 ♦ונילע לושמי יכ !רז הרלמי—התעו
 ♦ונכירדהל לב — וניע םישי ףםבב
 ונכילרהל קדצבו ,היהי בוט םג םאו

 ♦ונניא וניבא ,היהי ער לאוג

22♦ 

 ♦רפ ןברקכ ונייתחניא רקיית םימשב יבשױל
 ♦רס ונחורו ,עושמ ונילאנ יכ םא

 ,הזחנ לתוא ןיעב ןיעל ,וניבא בשה !אנ

 ♦״רזחמב אנ ונארה — לנמי תואלפנ לא

 םורמימ

5♦ 

 ♦םהיעמוש ךיחל וירמא וקתמ המ
 ♦םהיבבל ירדח ודירי !קדצו תמא ירבד
 ♦ומיתוילכ ומל לצעי ובישוהל רצבמיב

 ♦לממז רשא ולכי ,רבדה ורקחי ידע

6♦ 

 ♦שדקמי ול יתחלש—יתרזע־—רצבמב םג
 ♦שדחל תבש ידמ והולכלכ *םיברלעה

 ושפינ רפוש עוקתב—יגח םויל אסבב
 ♦** יתוורהי

 ול—האלמ םימצע—שישרת תוינא
 •** יתרקה

7♦ 
 ♦**והיתחמש דאמי ףיםאה גח תרצעב םג
 ♦** והיתאצמה קתרממ—הבותכה יתרות

 ♦םיצירפ וב ועגי לבל ודעב יתוכס
 ♦םיצירע םילשומ יניעב םג—יתת ונח

 ינב םש כ״נ והי^אד םיברועה ״א תעד? (*
 .םדא

 ♦ױםמ ונריעב ורבע תע יתעמש (**
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8♦ 
 רבדה רוקחל החפ וח־לש חצעומה ירשו

 ?דב־נח ימו ?ל־ועה ימ־—וא־וצמל תמאה

 *םידגובה ודייל יתנאי—יתחלצה וצפחו

 םיעשופה—םבריעב—חטבל םנה
 .םידרומהו

9♦ 

 ועידוה ךלמ׳ל תאז םירשה !שיח
 ♦ועימשה ונזאל םתה םכנב תןכדצ

 ואצמ רורב הלבנה ישוע ךיא ,םג
 ?ואג וא־גי םתנלבתב ךיא .ולי וארה

10. 
 ואםכמ םק — םהירבד עמשכ !ךלמה

 .םהינפל

 םהינש לע לאל תודוה אשנ םור ,ודי
 עוגנל לנתנ אל םײקנ םדב רשא לע

 לדכ—וירשל הוח םיעשופ תונופצמו
 .עושכ

11. 
 אוה ךז—רצבמ־ב בשויה״ :ארק שיח

 .םיפס יקנו

 —ותדלומלו וצראל—והוחלש ישפחל

 .םימליו םושלשכ

 םיברקעב םורסית ...ורקעת םידזהו
 .םימושבו

 םינש שלש [רהב בוצחלנ 1 יתדובעל
 .םטפשמ יתצרח

12. 
 ;םידזלו םירשיל לומגכ ימלש

 ועימשת לבת בחרו ץרא יוצקל
 ,םידגלב ושובי ,םיעשופ ומחני ןעמל

 /׳ועידות לכל קדצה ימפשמ

13. 
 םינבו תובא !וחמשו וליג־—התע

 .םיננף ףנכ ואש םיעשר דובאב

 אבה תארקל הודחו שושמ ושיש
 ♦אב אב—םכ י חא-־םכ י בא—םכנב

14. 
 .םילפיכב והכרבא ,ויתינע תחת

 .םינש יפ ול ןתא םינפל ול היה לכמ

 .דוע הפיסוא ויתוכרב לעו—התע

 .דאמ הגשי ותירחאו רעצמ ותישאר

 לרק
1. 

 !ועירה—הבצעגה !ב^ודדב ינב ועירה

 ;עגפ ילב םולשב אב רשיה םכירומ

 ואיבה ושוח !הדות ריש !הרמז לוק
 .עגר ומכ תימצה ױאנשמ ,רידאה ונכלמל

2. 
 .*ךת ונת !םירלתפכ וכה

 ;ףונו ךלפ לפב !אבל ושיש

 .םיבגוע םע םינימ !*לקישה

 .םיבזכ יטש — !דיפל וליג

3. 

 !העורת ילצלצ !עמש ילצלצ

 .העומשה תבוטל !ומירה םכנואש

 !ױתואבצ ושישי !לארשי חמשי

 .ױתובברב ליגי !דגד שישי

 ןושש

4. 

 .עימשי !דדיה ,בנע יכרודכ !בשה ליגי

 ...עיבי הדות ,וליצה ערמ !וללוחמ לאל
 !קדצ טפוש—רשיה ונכלמל םג

 .קדח רעביו—ןגי םינשוש לע

5. 
 ללפי ומולשל !תודות אלמי ױפ

 .ללמי וללהמ — והלמג רשא לעכ

 .ינב לגר הד־כלנ םישקוי חפב
 .ונולק הליג ויביואו !והאיצוה החורל

6. 
 "דודדדוכ בלב״

 יתללפתה הזה רענל ! ידלח ימי לכ
 .יתללפ א־ל וינפ תואר—יתבשו יתנקז תע

 !הנוכשא הפועא ? יל ןתי ימ הנויכ רבא

 םש־—*לחנ—תוברע ילע :יתרמא
 .הננוקת

 .יא ?ע הנבנ רצבמה (* .וקשקתשי חשלמ (*
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1. 
 ♦ינ־נח חמש—ךאוב תארקל התע

 רשנכ ףוע היבגא• 1 ירוענ שדחא
 ♦רשת ליבוא עמד תחנמ !תואבצ ידשל

 1 יגײהה אנאי וא 1 םעפה חתומא

8♦ 
 ♦♦•יפ תוקישנמ יקשח ןואמצ תורא דע
 ישפנ םישאי—עקבל םיאצױה הנחמב

 •יפכב

 הליחוא 1 יללוחמ היל 1 תוברע בכורל
 וקיחל ליג עמד םרז ידע 1 ינמילחי

 •הליזא

 ײזלוג בלב״

 אב ״ד ךורב אב״— יריק־י !ינב !ינב
 !םולשב

 .םולחיו ריפםכ קרבת תוהכהי יפעפעל

 ךיראוצ לע לופא !יל הנת ךידוד
 .♦♦ךןכ־שא־ו ךקבחא יעבש ישפנכ

10. 
 "רדאוצ לין לבונ״

 הרפס יל השוח—וכפהתה ךילע תובסמ
 ומ־תוא עומש — הנה תוער יכ םא

 ♦חרבגתא לחשכ
 והבג דע יררהמ םא !תוערה״

 .ותנע—״וכלה ופלח !ומל רכז ןיא״

11. 
 ףלא תוערל המ !ינכ תרבד ןכ

 .ףלח רבע ?ויהנ וב ןמזה םא

 ךתשא ,םייאבה ןיב ,ינב המש הזח
 . *.ךינבו

 .ךדיעת םבל תחמש ילע םהינפ תרכה

12. 
 םדועה !יתױלכ הנלגת 1 ינב ? ינב״

 "?םײח

 םויה וחמשי זא םתגות לע !חצנ ןכ
 .ם י לפס

 .״ומל וחינה הליסמח ולוםי !ךרדה ונפ״

 .ומלכ ונע !םולש 1 ונרקי וניבא

13. 

 ײםייגלײ בזױגיע״
 "?ופוטת עמד תעיכ עודמ !ינב וסה״

 שית-־המת ליג עמד !ונידידי 1 ונעור
 ;ופולחי

 ילבמ יחנאתו ? ישחת המ 1 יתיער״
 "!תממושכ הגופה

 השכ םודת ,לגת יכ עתפב !הפיע שפנ
 .תימלאג

14. 
 ײתב זךילזזת״

 הרובג רוזאא ריפככ !ישיא םנמא
 .הדפם יל הרהמ ?השענה המ

 ״הצופחת לכ תעדל !השא קלה תאז״
 תעבלק ףלח ,חקר ןײ הורא :יתרמא

 .הצומא

15. 
 .ועדת לכו ,םימ-ױ םױ !דוע אנ וכח״

 ;״ועל ירבד ,יתאלנ ךרדה חירוזפ ינמ״

 יבצכ !יחא ,ןומהה ןיב ,חמש ךא״
 .ןנ־ובתא גלדי

 ןײמ רובגכו ,ןשיכ םולהו ךלוה״
 .״ןנורתמ

16. 
 לב ךזגרתה תאו ךאובו ךתאצ !יחא

 .יתעדי
 .יתעמש ןזא עמ־של—ישפנ הבאדי 1 ךא

 .יתקזחתה תאצ םויה ךאוב תארקל ,ןכ לע

 $>רא תרבכ ינולממ תוארל ךמולש

 .יתקחרתח

17. 
 .חצנל ןכ !םולש !יחא םולש״

 .חצפב הרמ־ז ואש ! יעדוימו יער

 ;םככלמל ,רחא — !םכיהלאל ודיוה

 .םכעישלי ערמ ןעמל — וחשמ ךלמל

18. 
 .ושוג וילא רמז תחנמ !חדלת ןתמ

 ותח םידגובו ,קידצה וקידצה ילע
 ♦לשוביו
 ♦םיהלא יהלאל הלפתו חנר ודעב ואש

 .םיקיי חצנ ונכלמ תא ותירבו ודסח

[19] 
 .םיכלמ ךילממ 1לא יגפ אנ ולח

 .םיחצנ חצנלו דעל !להיחיו !והרמשי

 מילשוריו אדוהי עשות ונימיבו וימיב
 חטבל ןוכשי

 .א״בב ןנאש תונ ,ןוני תאיבב



 2 ♦מונ עגאלײכ
 (גנוקישרעפ ןוא טםערא ם׳ןאדראג .ל .י *.לעקיטרא םוצ)

 ןאדראנ .ל .י ןופ לעקיטרא רעטכילטנעפערעפבוא ןא

 ם׳ןאדראג .ל .י אד ןעכילטנעפערעפ וצ טײקכילגעמ יד באה ךיא
 ןײז וצ תוכײש עטקעריד א טאה םאװ ,לעקיטרא ןעטקורדעג טינ ךאנ א
 רהאי ביוהנא ןיא ןאדראג טאה םהיא ןעבירשעגנא .גנוקישרעפ ןוא טסערא
 רעגרוברעטעפ רעד ןיא ,ןעטכירעב יד ןופ קורדגײא םעד רעטנוא ,1880
 עמארד רעטםואװעב ס׳װאקצוג ןופ גנורהיפפיוא רעד ןעגעװ עסערפ
 טשרמולכ יװ ,דײהרעטלעטשרעפ אד טלעדנאהעב רע .״אטסאקא לאירוא״
 ןײז ןעפורעגםיורא ןעבאה םאװ ,ןעדנעטשמוא ענעי ,שגעמ רעגיטײז א
 ענײז ןעשיװצ ךיז טניפעג לעקיטרא ם׳ןאדראג .1879 רהאי ןיא טסערא
 ,םיוא טזײװ םע יװ .וױכרא ןײמ ןיא גאמרעפ ךיא סאװ ,ןעטפירקסונאמ
 ןעשידיא־שיםור םעד ןיא ןעקורדוצבא טנעכערעג לעקיטרא םעד רע טאה
 רעד טא ןופ ךיז רע טאה ךאנרעד רעבא ;״טעװםזאר״ טאלבנעכאװ
 םהיא גנײרב ךיא ןוא ,שיםור ןיא זיא די־בתכ רעד .טגאזעגבא טכיזבא

 :גגוצעזרעביא רעשידיא ןיא אד

 ״אטסאקא לאירוא״ עמארד ם׳װאקצוג ןופ גנורהיפפיוא רעד רעביא
 א ןענאטשטנע ןעגנוטײצ יד ןיא זיא ,ענעצס רעגרוברעטעפ רעד ףיוא
 עזעיגילער ןיא טײקמאזדלוד ,ץנארעלאט רעשידיא רעד ןעגעװ קימעלאפ
 םאװ ,םינבר רעמאךרעטםמא יד ףיוא גידנעלטײט .ןעטײהנעגעלעגגא
 ־אנ״ גנוטײצ יד טאה ,תוםרוקיפא ןײז ראפ ן׳אטסאקא טגלאפרעפ ןעבאה
 ן׳פדור ןיא ,מזיטאנאפ ןיא םוטגעדיא סאד טגידלושעב ״אימערװ עיאװ
 ״טעװםזאר״ לאגרושז רעשידיא־שיםור רעגיה רעד .קנאדעג ןעײרפ םעד
 ןעט־17 ןיא ןהעשעג זיא השעמ יד זא ,םעד טימ טגידײטרעפ ךיז טאה
 ןענײז ןעטײרטש עזעיגילער ןוא סנעביולגרעבא יד ןעװ ,טרעדנוהרהאי
 ןאק רעבא ןעטײצ עגיטנײה ײב ;ךאז עכילגעטלא ,עכילנהעװעג א ןעװעג

 .ןהעשעג טינ ןעדיא ײב םזיטאנאפ ןופ ךורבםיוא אזא
 עגארפ־טײרטש רעד טא ןופ גנורעלקפיוא עטםעב יד זא ,ןענײמ רימ
 ןיא טינ ןעמוקעגראפ זיא סאװ ,שינהעשעג עדנעגלאפ םאד ןעבעג ןאק
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 ןיא זגוא ײב אד רונ ,טרעדגוהרהאי ןעט־17 ןיא טינ ןוא םאדרעטםמא
 ןעבאה טםואוורעד .רהאי ןעגיראפ ןיא טשרע עקאט ןוא גרוברעטעפ
 ןופ ,גילעפוצ ,קירוצ גנאל טשינ ראג עטכישעג רעד טא ןעגעװ ךיז רימ
 ־עג יד טא ןעכילטנעפערעפ רימ .ןעשנעמ עטנאקעב טימ ךערפשעג א
 זיא םאװ ,אטםאקא רעײנ רעד לײװ ,טײקטםײרד רהעמ טימ ךאנ עטכיש
 ־רעטעפ ןיא אד ךיז טגיפעג ,םזיטאנאפ ןעשידיא ןופ ןברק רעד ןעראװעג
 ביוא ,טכירעב םעד ןענעקײלבא רעדא ןעגיטעטשעב ןאק רע ןוא ,גרוב

 .טײקכילקריװ רעד טימ ןעמיטש טינ לאז רע
 זיא םאװ ,עיצאזינאגרא־עדנײמעג א ןעבאה ןעדיא רעגרוברעטעפ יד
 עיצאזינאגרא רעד ןופ ץיפש רעד ןא .גנוריגער רעד ןופ טגיטעטשעב
 ־נעגעלעגנא יד טימ ןא טרהיפ סאװ ,גנוטלאװרעפ רעדנוזעב א טהעטש
 טײברא יד .ןעטלאטשנא־הקדצ ןוא מלוע־תיב ןופ ,ןעלהוש יד ןופ ןעטײה
 ןופ ףיולרעפ ןיא טרהיפעג ,ראטערקעס סלא ,טאה עדנײמעג רעד ןופ
 ־ערקעם םלא טײבראעג .ג ׳ה טאה גיטײצכײלג .ג .ל ׳ה ,רהאי ןעבעיז
 רעד ןיא — טלאטשנא רעבילטפאשלעזעג רעשידיא רעטײװצ א ןיא ראט
 סלא ןעדיא ײב טסואװעב זיא .ג ׳ה .״טפאשלעזעג־םגנודליב רעשידיא״
 .טעאפ םלא םרעדנוזעב ,רעלעטשטפירש רעשיאערבעה רעלופטגאלאט
 רעד ןופ דנאב ןעט־1 ןיא .ןעטםיצילבופ עשידיא עלא ןעגיטעטשעב םאד
 טגעלפ .ג ׳ה ואװ ,(1871 ,גרוברעטעפ) ״אקעטאילביב איאקסיערװעי״
 טכײרטשרעטגוא ,רוטארעטיל רעשיאערבעה רעד ןופ ןעטכיזרעביא ןעבעג
 םאד ,(349 .ז ףיוא גנוקרעמנא רעד ןיא) יודנאל .א רעבעגםיורא רעד
 ־ײרש עשיאערבעה עטבאגעב עמאם ןוא עטםעב יד ןופ רענײא זיא״ .ג ׳ה
 ־רע זיא םאװ ,״אקעטאילביב״ רעבלעזרעד ןופ דנאב ןעט־7 ןיא .״רעב
 ־בא רעד טעמדיװעג לעקיטרא רעצנאג א זיא ,רהאי ןעגיראפ ןיא ןעניש
 טשרע .טגאמרעפ .ג ׳ה ןעכלעװ ,טנאלאט ןעשירארעטיל םעד ןופ גנוצאש
 טנעכײצעב (7 .מונ ,1880) ״יערװעי יקםור״ לאנרושז רעד טאה געט יד
 ןעבעגעג טאה םאװ ,טעאפ ןעשיאערבעה ןעטבאגעב עמאם םעד״ יװ ,.ג ׳ה
 טפאהרעטסײמ ןײז רעםיוא .״גנוטכיר עײנ א עיזעאפ רעשיאערבעה רעד
 ־ליב רענײמעגלא רעדילאם טימ שנעמ א ,.ג ׳ה טגאמרעפ ,שיאערבעה
 טימ ךאנ ךיז טגעלפ רע ןוא ,ךארפש עשיםור יד טנעכײצעגםיוא ,גנוד
 סאװ ,רעטעלב עשידיא־שיםור יד ןיא ןעגילײטעב קירוצ רהאי לעיפ
 ןעלקיטרא ןעקורד רע טגעלפ ךיוא ;סעדא ןיא ןעגנאגעגםיורא ןאד ןענײז
 רעגרוברעטעפ ןוא עלעיצניװארפ עגינײא ןיא סעיצנעדנאפםעראק ןוא
 ןענײז ענײז ןעלקיטרא ךם א ןוא ,שטײד ךיוא טבײרש רע .ןעגנוטײצ

 .ןעבאגםיוא עשידיא־שטײד ענעדישרעפ ןיא ןענישרע
 ־רא ןוא קרעװ עשיאערבעה עלעיפ ענײז ןיא ,.ג ׳ה ןופ גנוטכיר יד
 א .עשיראטאמראפער ,עוױםערגארפ ןעכארפשעגםיוא א זיא ,ןעלקיט
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 יד ףיוא רע טקעד ,ןעביולג ןוא ןעבעל ןעשידיא ןופ רענעק רעפעיט
 וצ ףום א ןעכאמ :לעיצ ןעטוג םעד טימ ,רעדירבטימ עגײז ןופ תונורםח
 ענײז .ןעגנונײשרע עכילדנעש ןוא ן׳תועט עגירהאי־טרעדנוה לעיפ יד
 ןעמעאפ עלעיפ ענײז ןוא ,טםײג ם׳לאגאג ןיא ,ןעגנולהעצרע עשיאאזארפ
 :ןעפורנא טנאקעג םהיא טלאװ ןעמ עכלעװ ראפ ,ןעבעל ןעגיטציא ןופ
 ־רעדליב עצנאג א ךיז ןיא ןעטלאהטנע ,״װאסארקענ רעשידיא רעד״
 ןיא סיורא אד טערט םאװ ,טײקבילקריװ רעשידיא רעד ןופ עײרעלאג
 טא ןופ עגינײא סאװ ,דלוש ןײז טינ זיא סע ,ךילריטאנ .ןעבראפ עראלק
 ןוא ,דנעהיצוצ ראג טינ ןעגײז ,ןעבעל ןופ ײרטעג ןעמונעג ,רעדליב יד
 עשידיא עגיטײזגײא יד ןעראװעג ןעלעפעג טינ קראטש ןענײז ײז םאװ

 עשיםור ענײז ןיא זא ,ןעגיטעטשעב ןעמ ןאק רעבא ראפרעד .רעקיטאנאפ
 יד ןופ רעגידײטרעפ םלא ןעטערטעגםיורא גידנעטש .ג ׳ה זיא ןעלקיטרא
 יד ןערהירעב טינ לאמנײק אד טגעלפ רע זא ןוא ןרעסערעטגיא עשידיא
 זיא םאד זא ,גגונײמ רעד ןא ךיז טלאה רע לײװ ,ןעטײז עשידיא עכאװש
 סלא .ןא טשיג עדמערפ וצ ךיז רהעק םאװ ,ךאז עכילרעניא ,עשימײה א

 ־רא ןעשימעלאפ ןעטנעכײצעגסיוא .ג ׳ה ןעגנײרב וצ גונעג זיא זײװעב
 ןעגעג (1876 ינױ ןעט־6 ןופ ״סאלאג״ גגוטײצ רעשיםור רעד ןיא) לעקיט

 .םילובלב ם׳ןאמפארב םענעבראטשרעפ םעד
 ־רעפ אזא ןוא טפאשנעגײא עשירארעטיל עטנעכײצעגסיוא יד טא

 גנודליב רענײמעגלא טימ ןעשינעטגעק עשידיא לעיצעפס ןופ גגוגיגײא
 ־מאזקרעמפיוא יד .ג ׳ה וצ ןעגיוצעגוצ קירוצ טכא רהאי א טימ ןעבאה
 םהיא ןעבאה ײז .גרוברעטעפ ןיא ןעדיא ענעטירשעגראפ יד ןופ טײק
 ־רעפ אד לאז רע ידכ ,גרוברעטעפ ןײק ץניװארפ רעד ןופ טכארבעגבארא
 ־לאטשנא ײװצ עטנהאמרעד־ןעביוא יד ןופ טײברא רעד רעביא ןעטלאװ
 רעדעי טימ ךילריטאנ .ג ׳ה טאה ,ץיפש רעד ןא גידנעהעטש .ןעט
 ־רעטעפ רעד ןופ םינינע יד ןיא ןערהיפוצנײרא טהימעג ךיז טײקכילגעמ
 ־ײטש םענעי ןוא גנונדרא עכילצעזעג ענעי עדנײמעג רעשידיא רעגרוב
 רעד ןופ ןוא טײצ רעד ןופ ןעשינפרעדעב יד טימ ןעמיטש םאװ ,רעג
 ־עג ךיוא זיא ךילריטאנ ץגאג .גגורעקלעפעב רעשידיא רעשיטדאטש־טפיוה
 טײקנעדירפוצגוא ןעפורעגסיורא טאה טײקגיטעהט ןײז םאװ ,םאד ןעזעװ
 ןיא ךיוא ןעבײלב וצ ךיז טםולג סע עכלעװ ,ןעדיא ענעסיברעפ ענעי ײב
 ןוא װאלקש ןיא יװ ,גנעג עכילטפאשלעזעג עבלעז יד ײב גרוברעטעפ
 ךוסכס א עדנײמעג רעד ןיא טהעטשטנע 1878 רהאי ןיא .װעשטידרעב
 ־עג רעד ןופ גנוטלאװרעפ יד .בר א ןעמיטשעב ןעגעװ עגארפ רעד ןיא
 עשידיםח יד םאװ ,ןאזרעפ א טמיטשעב טמא םעד טא ףיוא טאה עדנײמ
 ראפ טגעכערעג ןעבאה ןעטגעמעלע ענענאטשעגבא ערעדנא יד ןוא ײטראפ
 ־קריװ יד ןופ םענײא .שיטאנאפ גונעג טיג .ה .ד ,טנעטעפמאק גונעג טינ
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 ,טסולגעג ךיז טאה הרבח רערעטםניפ רעד טא ןופ רעדעילגטימ עמאז
 יד ןופ תולוק יד ןעװ .בורק א םענײז ןעמיטשעב בר א ראפ לאז ןעמ
 גנוטלאװרעפ רעד ןעגעג םעגירטניא ענעדישרעפ ערעײז ןוא רעקיטאנאפ
 ןעגעג ןאהט טשינראג ןענאק ײז ,גלאפרע ןהא ןעבײלב עדנײמעג רעד ןופ
 ןעםילשטנע ,טקאפ םעגעהעשעג םעד ןופ קיגאל ןוא טײקכילצעזעג רעד
 ףיוא קורד א ןעכאמ וצ ײטראפ רעגירעפײא רעד ןופ רערהיפ יד ךיז
 ־רעפ רעײז ןעבעגכאנ לאז יז ,אפוג עדנײמעג רעד ןופ גנוטלאװרעפ רעד
 ם׳ראטערקעס םעד ראפ ץלא יװ רהעמ ךיז ײז ןעקערש אד רעבא .גנאל
 -עװ וצ רוטפ ךיז ײז ןעסילשעב ןאד ;טײקגיטפאהדנאטש ,טײקטםעפ
 ־נעגעלעגנא יד וצ ןעבאה טיג תוכײש ןײק רהעמ לאז רע ,םהיא ןופ ןער
 ־נוא יד םיוא ײז ןעצונ קעװצ םעד טא טימ .עדנײמעג רעד ןופ ןעטײה
 טרעװ .ג ׳ה ףיוא .דנאלםור ןיא ןענאטשטנע ןאד זיא סאװ ,טײצ עגיהור
 ערעװש טלעטשעגסיורא םהיא ןעגעג ןערעװ םע ואװ ,הריסמ א טגנאלרעד
 יװ .ןעגנוגידלושעב עשיטילאפ עטכארטעגםיוא ,ךיז טהעטשרעפ ,ןוא

 שביה א טימ הריסמ רעײז טקראטשרעפ רעקיטאנאפ יד ןעבאה ,טגאז ןעמ
 ןעמ יװ ,ערהיא ךרוד טראנעגבא טרעװ טכאמ־ײצילאפ יד .דלעג לעםיב
 רעצנאג ןײז טימ םהיא טריטסערא יז .ןעטנעגא עטפיוקעגרעטנוא ,טגאז
 יורפ רעקנארק ןײז טימ רע טרעװ ,עמרוט געט גיצרעפ ךאנ .עילימאפ
 א ,דניזעגזיוה ץגאג א .םעינרעבוג־ןופצ יד ןופ ענײא ןיא טקישרעפ
 ןוא רעלופטםנעידרעפ א .טריניאור טרעװ ,םגידלושנוא גידנעטשלאפ
 .ןעגיוא יד ןיא גנוריגער רעד ײב טדנעשעג טרעװ רעוהט רעכילצונ
 טלהעצרעד ןעמ .טריפמואירט ײטראפ עשידיא עשיטאנאפ יד רעבא
 ־רעטעפ ןופ ןעראװעג טקישעגםיורא זיא .ג ׳ה יװ םעדכאנ זא ,שוריפב
 טעילוהעג געט ײרד ןעביולג ןעגילײה ן׳ראפ רעפמעק יד טא ןעבאה ,גרוב

 .טרוכישעג ןוא
 ןעגילײװטײצ א זיולב טאהעג שינהעשעג םאד טא טאה ,קילג םוצ
 ןעבעגעגנײא ךיז טאה .ג ׳ה ןופ םיבורק עטסטנעהאנ יד .רעטקאראכ
 עיצארטםינימדא יד .רעקיטאנאפ יד ןופ םעגירטניא יד ןעקעדוצפיוא
 ־נוא טאה יז ,טײקגידלושנוא רעגידנעטשלאפ ןײז ןיא טגײצרעביא ךיז טאה
 טא טאה רעבא ךאד .טכער ענײז עלא טרהעקעגקירוצ םהיא טמאזעג
 רעבא ײטראפ עשיטאנאפ יד .טריניאור גידנעטשלאפ םהיא דאזיפע רעד
 ־רעפ רעדיװ טעװ .ג ׳ה רענעמוקעגקירוצ רעד זא ,ןעקארשעג ךיז טאה
 ־עב ײז ןעבאה .עדנײמעג רעד ןופ ןעטײהנעגעלעגנא יד רעביא ןעטלאװ
 ןוא עגירעדינ רעגינעװ טינ ,ערעדנא ךרוד םהיא ןעגעג ףמאק רעײז טײנ
 ףיוא ןעהיצוצרעבירא ןעגנולעג ײז זיא יוזא טא .ןעלטימ עכילדנעש
 רעהירפ טאה םאװ ,גגוטלאװרעפ רעד ןופ דעילגטימ א םענײא טײז רעײז

 . . ..ג ׳ה ראפ ןעזײא ןוא להאטש ןעטלאהעג
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 םאדרעטםמא ןיא טינ ןהעשעג זיא ץלא סאד טא :ןעלאהרעדיװ רימ
 ;ןעגיוא יד ןיא ןעמעלא זנוא ראפ רונ ,טרעדנוהרהאי ןעט־17 ןיא טינ ןוא

 טאה ,םרח ןעשידאמטלא םעד טאטשגא זא ,דישרעטנוא םעד טימ זיולב
 ־ןעמ לאז .גנורהיפרעפ ןוא הריםמ עשיטילאפ עשלאפ א טדנעװעגנא ןעמ

 .ץנארעלאט רעשידיא רעד ןעגעװ ןעלײטרוא טציא עשז



 3 .מונ עגאלײגנ

 ןעגעג ט&מעקעג ןעבאה םעדײז־רעטלע ערעזגוא יװ :לעקיטרא םוצ)
 (הפגמ־ערעלאכ רעד

 רהאי ןופ טאניבאר רעװעשראװ ןופ רורפיוא ןא
 (1838) ח״צקת

 תוררועתה
 ׳יגברה ףוריצבו הפד ד״בא ה״בבשר רודה תפומ ןואגה ברה תאמ אצי תאז

 תוליהק המכמ

 אשראוו

 ח״צקת

 עדוג תױה ,רסומ לבקל םבבל תוטהל לארשי ינב וניחאל תװררועתה
 םלוע דעו התעמ לצננ ןעמלו ונישאר לע ורבע רשא ל״חר תוביסה לכל

 ע״שו ח״א רוטב ראובמה םײקל יואר ונתאמ הלחמ לכו ילוח לכ ׳ד ריםיו
 םינקזהו ד״ב ל״חר רוביצה לע תינעת ןירזוגש תעב רשא ו״עקת ם״ס

 ןיריהזמו תולושכמה ןיריםמו ריעה ישנא השעמ לע םיקדובו נ״כהבב םיבשױ
 ראובמכ תינעתה רקיע אוה הזש בתכ א״גמהו ,םהמ םעה תא ןישירפמו ׳וכו
 םהה םימיבו ׳וכו עשר תובוצרח חתפ והרחבא םוצ הז אלה ח״נ ׳יעשיב
 חרכומה היה אברדא תינעת רוזגל רשפאב היה אל ל״חר השלוחה התיה רשא
 דוקשלו ירשפאבש המ ןקתל ררועתהל יואר פ״כע ,רוביצ תיגעתב לקהל
 ,ונשפנ הבאד ןזוא עמשמל רשא םירבד עמשנ יכ תױהלו ,הזה רבדה לע
 וניחא ועמשיש םיחוכנ םירבדב שקבל ונאב תאזל ,הצרפה ןקתל יוארהמ
 לוקל ׳ד עמשי הז תוכזבו ,ןוצרבו החמשב םהילע ולבקיו ריעו ריע לכב י״ב

 .ע״עו התעמ ונילע םחריו וניתלפת
 לכב ןוכנו יואר תאזל החגשה םיכירצ הפ םירמאנה םירבדה רשאלו
 להקה תפוקמ ול םלושיו ןמאנ שיא היהיש עובק חיגשמ בישוהל ריעו ריע

 .הפ םיראובמה םינינעה לכ לע חיגשיש
 לכבו םיחתפה לכב תיבו תיב לכב תוזוזמה לע החגשה ןתיש (א)
 ברו העד הרױ ע״שב ראובמכ הזוזמל ׳יכירצה תומוקמה לכבו םירעשה
301 
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 ריפמ ׳יהיש ידכ םינידה לכ חיגשמה םע דומלי ריעו ריע לכבש הרומו
 הרומה ברה יפ תא לאשי קפם הזיא חיגשמהל הארתי םאו םהב ליגרו
 הרוה ןיד י״פע םיעבקנ ׳יהיש ׳ומוקמה הרומה ברה ול האריש רקיעהו
 ובנגנ אל םא ריעה לכב חיגשי שדוח לכב תוחפה לכלש הארי חיגשמהו
 הבינג ששח שיש תומוקמבש יוארו הבינג ששח שיש םוקמב תוהזמה
 חתפה ירוחא םעבקל ךרטצי אלו חפט ךותב טרהאבעג ןײא תוזוזמה ׳יהי
 הז לע חיגשמ נ״כהבד ןזח לכ ױהי אשראװ ק״קב טרפבו תולודג תוריעבו
 תיב הנבי רשאכ םגו זוחמ לכבש תוארוה ירוממ ׳א ומע ךלי הלחתבו
 תוזוזמו תועוצרו ןילפת תונקל רהזיל םג .ת״ד י״פע םעבקל חיגשהל שדח
 הליהקו הליהק לכד הארוה הרוממ רשכה ול שיש החמומה ןמ אלא תיציצו
 לודג םוקמ לע ולוכ חנומ ׳יהי שאר לש וגײה ןיליפת תחנה םוקמב רהזילו
 היהי רשקהו ,תורעשה ירקע ןיליחתמש םוקמב ׳יהי ןיליפתה הצקו ,רעשה
 שײלפ ןעקיד םעד ףיוא חנומ ׳יהי די לשו שארה ירוחאש אמוגל לעממ

 .ןעגיובנעלע דצ לש עורז יצחב

 ,יוארכ םימח ױהי הוקמה ימש ץחרמ ילעב לע החגשה ןתיש (ב)
 המכב ץחרמה ילעבו ,רוקה תעב שפנ חוקפל שממ עגונ אוה הז רבד יכ
 כ״ע ,יוארכ וניא םיממחמ םא םגו ,הנומאב םתכאלמ םישוע םניא תומוקמ

 .הנשה לכב םחהל הז לע החגשה ךירצ

 ןתואב רשכ רשב רכמי אלש ןילוקמה לע החגשה ןתיל יואר (ג)
 םוקמבו ,ל״חר הזמ ןיאב תולושכמ הברה יכ הפירט רשב ןירכומש ןילוקמה
 רשב לש תונחהמ חתפמה חיגשמהל ׳יהיש יואר םיבצקה תא דושחל שיש
 רשב תריכמ תעשב םלצא ןמאנ שיא דומעי רתױ דשח שיש תומוקמבו ,רשכ

 .רשכ

 קלחמ חיגי אלשו קפם םוש ילב ׳יהיש רוקינה לע כ״ג חיגשהל (ד)
 המכ יכ ללכ םײרוחא רשב קפםב סונכל אלש םינפה דצל ללכ םײרוחא
 לע החגשה ונתי םג ,ל״חר תלושכמ ידיל םיאב םתורכש בורמ מיבצק
 הרומו ברה ול הרױש יפכ ת״ד י״פע ׳יהיש םימי השלש ךות רשב תחדה

 .וריעבש

 תורײע ןתואבו ,םנקתכ ױהיש חיגשי ןיבוריע שיש תומוקמב (ה)
 םהל ׳יהיש בר תוררועתהב ב״עבה וררועתי ןײדע ןיבוריע םש ןיאש

 .רשכהב ןיבוריע

 םישנהל ועידױ הליבטה לע תדמועה השאהו ץחרמ ילעבה (ו)
 ךותחל ,הליבטה תיבל ק״שע םױב ךליל וכרטציש תעב תוריהז הנײהתש
 םױב וכלי םישנהש ןוכנו ,הליבטה תיבל םתכל םדוק םתיבב םינרפצה
 ,ץחרמה תיבל םישנאה תכילה םדוק םױה תוצה םדוק הפיפחהל ק״שע
 ידכ הליבטה תיבל וכלי תבש םדוק העש יצח פ״כע ךכב רשפא אל םאו
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 םתיבב םישנה הנקלדת תורגהו ,הליבטה םדוק הפיפחל ןמז םהל ׳יהיש
 .ןײדע תבש םילבקמ םניאש םבלב ונװכיו הליבטה תיבל םתכל םדוק

 העש ךרע ץחרמה תיבמ םישנאה וכליש ריעו [ריע] לכב ורהזי (ז)
 םישנהל יאנפ ׳יהיש ידכ ןעפאלק להוש ארקנה נ״כהיבל האירקה םדוק תחא
 ל״חר םיאב םילושכמ הברה יכ הזב דואמ ורהזיו יוארכ הפיפחה תושעל
 .הז רבד ןקתל ריעו ריע לכב ביטיה וחיגשיו דואמ ורהזי כ״ע ,הז ידי לע

 לע הזב וכמםי אלו טיטו שפרמ םײקנ ױהי הוקמה ימש חיגשי (ח)
 ,רובטהמ הלעמל תרז תוחפל םימה ױהיש חיגשי המחה תומיבו ,ץחרמה ילעב

 .רובטהמ הלעמל המא יצח ונײה

 ױהי נ״כהבל הכילה םדוק העש יצח פ״כעש חיגשהל הארי (ט)
 .לודג םױה דועב תורנה קילדהל ידכב םי־ווגם תױונחה

 חיגשהל דואמ ןוכנו יואר ובבלב עגונ ׳ד תארי רשא ימ לכ (י)
 ,רומחה זנטעש רוםיאב לשכי אלש ןמאנ טײח לצא םישובלמ תושעל ןתיל

 .םינינע המכל הנוגה הצע הזו םהישובלמב םיעונצ תױהל כ״ג יוארהמו

 נ״כהבל ךומם תואםכ יתב םהל שי תורײע הברהב רשאל (אי)
 הרהטו תױקנו ףוגה תואירבל ןה ריעה ינבל תוכזו לודג רבד אוהו ד״מהבו
 ,יוארכ םרגסל םיחתפ םהל ױהיו םיקונמ דימת ױהיש וארי כ״ע ,הלפתל

 .םתושעל וארי ןײדע םהל ןיא רשא תומוקמבו

 ־רעיזד ול שיש ימש ולש לילגב חיגשי וריעב הרומו בר לכ (בי)
 םינידה י״פע תבש םדוק הריכמ תושעל האריש הדובעל תומהב םע עװאזד
 שיש ימ םגו ק״ש רוםיאב לושכמ היהי אלש ידכ ח״וא ע״שב םיראובמה
 םרטו םידיריב ׳ישבכ םינוקה םידוהיה םגו ,עװאזדרעיזדב םישבכ ול
 םינוקשכ י״אל םרכמל יואר רוכב קפם ידיל םיאבו םידילומ םתוא םירכומש
 י״א םילעופ םהל שיש םעראבראגה םגו ,ץמח תריכמב םישועש ומכ םתוא
 אלש ידכבו ,ת״ד י״פע הריכמ ׳ושעל וארי ק״שב םתדובע םידבועו
 לע םג קסעה לכ לע הריכמ תושעל וארי ק״שע לכב חורטל וכרטצי
 הרומו ברה םהל הרױש יפכ ת״ד י״פע רטשב לכה םיהבהו תועקרקה

 .םריעבש

 דחא האריש הרומו ברה םריהזי םיטחוש יגש שיש תומוקמב (גי)
 הארי תופוע לש ןיכםהו הסג לש הטיחש םדוק הטיחש לש ןיכםה וריבחל
 םינקותמ ױהיש ,םיתש וא רקובב תחא םעפ םױ לכב תוחפל וריבחל ׳א
 דואמ ב״ושה רהזי דחא טחוש קר םש ןיאש תומוקמבו ,םהיגש תעד י״פע
 לש ןיכםהו הרומו ברהל הטיחש לש ןיכםה הארי הסג לש הטיחש לכ ינפלש
 אל םאו .תוחפה לכל עובשב םימעפ הרומו ברהל הארי תוקדו תופוע
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 הזו ,ױבג לע דמוע הזה ב״ושהל ׳יהיש ריעה יבב וארי ןכ ב״ושה םײקי
 .ןוכנו בוט רתױ

 העשב ב״ושה לצא דומעי טהאפהמ רכושהש ׳יהי ןילוחו הלילח (די)
 םילודג םילושכמ םיאב הזב יכ דומעי אל בצקה םגו האירה קדוב אוהש

 .ל״חר

 רובע ׳יהיש הקדצ לש הפוק ריע לכב ןקתל דואמ ןוכנו יואר (וט)
 וזלה הקדצהו ט״יו תבש תואצוה לע םהיפב םקלח עובתל םישובה םײנע
 ׳לעמל ןיא דואמ בוט אוה הז גהנמו ,רקובב ק״שע לכב תקלחתמ אהת
 אלו ונעמש אל ל״זו ג״ה ט״פ םײנע תוגתמ ׳ה ם״במרב ראובמכ ונמיה
 לכב תקלחתמ ׳יהתש ׳וכ הקדצ לש הפוק םהל ׳יהי אלש לארשי ןיב וניאר

 .תבש ברע

 םיליחתמה םידימלתה םע דומלל ורהזי ריעו ריע לכב םידמלמה (זט)
 יניד ח״א ע״שמ רועיש והזיא םױו םױ לכב םהמע ודמלי ע״ש יגיד ןיבהל
 םיניד המודכו תבשו ןינהנה תכרבו םידי תליטנו ׳וברבו הלפתו ש״ק
 ךונח בותכה רמאמכו הרותה י״פע גהנתהל ועדיש לארשי לכל םיכירצה
 רומשל ל״נה םינידה םײקל רםומ ירבדב דימת םררועיו וכרד י״פע רענל

 .תושעלו

 אלש הנותח לכב םיחיגשמ דימעהלו ןקתל ריע לכב יוארו (זי)
 הלשכמה ריסהל זוע לכב וארי כ״ע ,ל״חר הלילח תובקנ םע םירכזה ודקרי
 םױב ותיב יגב לע חיגשהל שיאו שיא לכ הארי םג ,הז לע בטיה חיגשהלו
 ידיל ׳מש ואובי אלש תואתשמ יתבב עבק תותשל וכלי אלש ט״ױבו ק״ש
 י״ח שי רבכו הז לע םיחיגשמ ׳ימעהל ריע לכב ואריו שאר ׳ולקו קוחש

 .דנאזראהמ הז לע הדוקפ

 ידיל ואובי אלש ותרשמו ותיב ינב לע חיגשהל הארי ׳א לכ (חי)
 .תחא הטמב םירוחב םיקװר יגש ונשײ אלש הארי םגו דוחי

 םעל ריהזי ברה ריעו ריע לכב ונײהד תבש לבקל רהזיל (טי)
 תבש יאצומבו ,המחה תעיקש םדוק העש יצח תױונחה ורגםיש שדוקה
 םילודג םיבכוכ ׳גב יד ןיאו הליל יאדו ׳יהיש דע רנ קילדהל אלש ורהזי

 .הזב םיבר םיעוטו

 תכרב רחא ףכית ותיבב רקובב ש״ק תורקל ץיקב רהזיל (כ)
 יוארהו רוביצב תירחש תליפת ןכ ומכ רחאל אלש ורהזי תותבשבו ,הרותה

 .ןביז קאלג מדוק ץיקב פ״כע ליחתהל

 תונטק תורײעהל הקתעה תולודג ׳ורײעהמ חולשל וארי הזה בתכה
 חיגשי ׳רומו בר לכש רקיעהו ,לכל םסרפל לתוכה לע עובקל ד״מבה לכבו

 .ל״נה לכ לע
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 ועמשי יכ ונחטבמו ,י״בחא בל ררועל ןובנו יואר יכ וניאר הלא לכ ןה
 ונידעב ןגיו ,הלחמ לכ ונתאמ ריםיו וגילע ומולש תכום םורפי ׳דו ,ונלוקל

 .םלוע דעו התעמ

 תוליהק המכמ םינבר ףוריצב וגתאמ אצי הז לכ
 ,ח״העאבו

 .אשראװ ק״ק הפ ק״פל ח״צקת תגש ,ןװשח ו״ט ׳ד םױ

 אשראװ ק״פ הגוח ןנזופ ק״קמ ןמלז המלש ׳קה םואנ
 יקראװ ק״קד ד״בא ל ״ ז ש ״ ר ה ו מ ב ק ח צ י ׳קה םואנו

 ץינלגאמ ק״קד ד״בא ריאמ לאיחי ׳קה םואנו
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 רכומ עלעדנעמ ♦ז ,♦ש ,שטיװאמארב8
 ♦םירפםי

 ,106 ,(רלגאדאם־ ןופ) בקעי-םהרבא ׳ר
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 ♦259 ,(ןאטיפאק) שטיללאמאדא

 ♦267 ,103 ,לאכימ ׳ר ,ךאברעװא
 ,66 ,65 ,63 ,56 ,51 ,ףארג ,װיאראװאוא
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 ♦222 ,(לארענעגי) װאטאנגיא
 ♦179 ,♦פ ♦נ־ ,װעיטאנגיא

 ♦134 ,131 ,♦ב ,װעיטאנגיא
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 ♦175 ,♦י ,ןאםלעארזיא
 ♦נ 35 ,רעניװ-טדאטשנעזײא

 ♦89 ,קהצי ,לעכייא
 ♦59 ,♦י ,םיובגעכײא

 ♦227 ,(♦ט-אנרעבוג ♦נעגי) יקםנידעבלא
 ♦185 ,(לארעגעג) װענעלא

 ,223 ,219 ,19 ,רעט-1 רעד רעדנאסקעלא
250♦ 

 ♦255 ,254 ,רעט־2 רעד רעדנאםקעלא
 ♦228 ,רעט:-3 רעד רעדנאםקעלא
 ♦126 ,קחצי׳ ר ,רעגנאװשלא

 ♦258 ,(קינװאקלאפ) אקנעראדנא
 ♦102 ,יבר רעטבא

 ♦271 ,270 ,עקיורפא
 ♦297 ,♦רוא ,אטםאקא

 ♦103 ,קחצי ,ןאמםקא
 ♦פ*פ 75 ,60 ,לארשי ,דלעפנעםקא

 ,74 ,("♦לײטבא רעט-3״ ךעש) װאלרא
256, 257, 258, 260, 262♦ 

 ♦118 ,שריה ׳ר ,ןײטשנרא
 ♦115 ,111 ,השמ ,ןײטשנדא

 ♦174 ,♦לא ,יקםנאשרא
 ♦167 ,♦א ,יקסװעשזרא
 ♦175 ,♦ע ,אקשעשזרא

 ♦222 ,221 ,(לארענעג) טובאגאב
 ♦^11 4,ר ,װארגאב

 ♦222 ,(לארענעג) ןאיטארגאב
 ♦221 ,^11 ,*מ ♦י ,טשקאב

 ♦175 ,♦נ ,טשקאב
 ♦פפ 225 ,♦נ ,שטיװעסאב

 ♦נ 58 ,שדיה ,ןאראיב
 ♦נ 86 ,שטיװאראב

 ♦96 ,91 ,♦ג ,ץאראב
 ♦166 ,♦י ,ךאדראב

 ♦91 ,♦י ,טיראב
 ♦פפ 278 ,עדטיוב

 ♦272 ,שדיה ,רעדנעבכוב
 ♦271 ,270 ,עקשאי ,טנאלרוב

 ,258 ,225 ,37 ,(♦בול-מעג) װאקיביב
259, 262♦ 

 ♦פפ 140 ,^11 ,בײל ,קאטשניב
 ♦160 ,'יטיהעזז ירובב״

 ♦207 ,83 ,58 ,55 ,קיזײא קחצי ,בקעי-ןב
 ♦175 ,ימע-ןב

 ♦125 ,קחצי ׳ר ,רעזאלב
 ♦^¥1 ,עשוהי ♦רד ,ךאלב

 ,72 ,70 ,68 ,63 ,♦פפ 51 ,ףאדג ,װאדולב
74, 253♦ 

 ♦163 ,♦פ ,װאנאס׳זעב
 ♦194 ,בײל ,ןאםענעב

 ,46 ,♦פפ 43 ,38 ,ףארג ,ףראדנעקנעב
185, 187, 224, 225, 226, 251♦ 
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 .259 ,(רעניבאר) רעגרעב
 ♦פיפ 287 ,46 ,השמ ,ןילרעב

 .254 ,.פפ 50 ,בקעי ,ןײטשנרעב
 ♦97 ,רעשטירעשזעמ רעב ׳ר

 ♦פפ 107 ,רלגאד-אס ןופ רעב ׳ר
 ♦224 ,(קינדואקלאפ) קעב
 ♦174 ,♦פארפ ,יקסדאשרעב

 ♦170 אראיטקא) יקסניגארב
 ♦298 ,ןאמפיארב

 ♦287 ,(קסניממ בליא) ףםוי ,לירב

 ♦298 ,218 ,ל־אגאג
 ♦פפ 92 ,♦א ,ןינװאלאג

 ,(רסדמ רעקצעלק) ןימינב ,גרעבדלאג
 ♦פפ 242

 166 ,♦נ 165 ,147 ,םהרבא ,ןעדאפדלאג
 ♦פפ

 4X11 ,(לוגנרת ןאראב) ♦ג ,גרעבנעדלאג

 ♦159 ,רעזײװנעדלאג
 ,115 ,87 ,76 ,75 ,59 ,♦ב ♦א ,רעבאלטאג

* 161♦ 
 ♦246 ,225 ,224 ,74 ,20 ,ט־שריפ ,ןיצילאג

 ♦פ־פ 130 ,םהרבא ,ןאדראג■
 ♦134 ,130 ,אלעב ,ןאדראג

 ,140 ,♦פפ 121 ,75 ,^11 /יל ,י ,ןאדראג
 ♦פפ 296 ,254 ,174
 ♦56 ,לאדשי ,ןאדראג

 ♦24 ,םהרבא לבימ ,ןאדראג
 ♦135 ,133 ,סקאמ ,ןאדראג

 ♦31 ,לעװאז ,עזײמראג
 ♦נ 120 ,♦י ♦מ ,ןאמטוג
 ♦296 ,לראק ,װאקצוג

 ♦90 ,סוקראמ ,שטיװארלג
 ♦145 ,♦י♦ ח ,דינאלרוג

 ♦פפ 45 ,44 ,ןבדאר ,שטיװערוג
 ♦פפ 131 ,(♦בוג-מעג) אקרוג

 ♦272 ,והילא ,ןאמזיג
 4X111 ,♦ב ,גרובזגיג

 ,130 ,125 ,124 ,♦ה ןאראב ,גרובצניג
162, 176♦ 

 ♦83 ,56 ^11 ,ןרהא יכדרמ- ,גרובצגיג
 ♦175 ,.נ /יקסדואדארג

 ♦175 ,♦ש ,גרעבנעזורג
 ♦221 ,ץנײמ ןופ םשרג ׳ר

 ♦222 (לאשראמ) ובאל
 ♦185 ,סינעד ,װאדיװאד

 ♦267 ,(רימאקליװ ןלפ) שטוװאדיװאד
 ♦נ 120 ,לבימ ,ןאזדיװאד

 ♦264 ,263 ,טשריפ ,װאקוראגלאד
 ♦202 ,ןאװיא ,יקדראגלאד

 ♦192 ,(לארענעג) יקםװארבמאד
 ♦29 ,םהרבא ,גיצנאד

 ♦175 ,.ש ,װאנבוד
 ♦63 ,(לארענעג) טלעבוד

 ♦106 ,רוגאדאס ןופ השמ-דוד ׳ר
 ♦261 ,258 ,רעקםרעװט דלד ׳ר

 .251 ,74 ,69 ,(.בוג-מעג) װאקאיד
 ♦פפ 278 ,רעשזדניליד

 ♦271 ,270 ,עקבײל ,טנאמיד
 ,56 ;.פפ 25 ,^11 ,ריאמ קי־זייא ,קיד

75, 270, 271/ 273♦ 
 ♦200 ,189 ,זעילפאל-עד
 ♦223 ,טסוגיוא ,װײסעד

 ♦219 וינדמריא ןופ ןןנטאטוסער
 ♦נ 120 ,♦א ,װאנאיורד

 ♦44 ,40 ,38 ,(לא־רענעג) שובערד
 ♦137 ,133 ,(לארענעג) לעטנערד

 ♦118 ,117 ,םײח ׳ר ,םאטשרעבלאה
 ♦246 ,השמ ,ןיקלאה

 ♦101 ,לארשי ,ןרעבלאה
 ♦174 ,.א ♦רד ,יװאקראה
 ♦נ 194 ,ךורב ,רענמוה

 • ♦158 ,ײזברייזו״
 ♦^גז ,ימרהינה״

 ♦נ 245 ,.נ 35 ,.נ 19 ,♦י ,ןעםעה
 ♦129 ,'יהריפצה״

 ♦116 ,ײרהיטה״

 ♦174 ,♦ע ,ןאסטאװ
 ♦פיפ 70 ,(קינדואקלאפ) קעציאװ

 ♦פפ 91 /.6 ,װעיולאװ
 ♦58 ,♦י ,רעטלאװ

 ♦184 ,יערעיכרא ,םאאלראװ
 ♦267 ,(רימאקליװ ןופ) שטיװאלאװ

 ♦^11 ,.מ ♦י ,ןאמלאװ
 ,160 ,163 ,141 ,140 ^7 ,יירו$הובו$וו,,

 ♦פפ 173
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 ♦263 ,טשרייפ ,װאקישטליםאװ
 ♦פפ 248 ,(דמ־ושמ) ♦א ,וועיליםאװ

 ♦118 ,רזעילא-םײח ׳ר ,סקאװ
 -103 ,לאומש ,ןאמיסקאװ

 ♦191 ,101 ,טשריס ,ןײטשנעגיטייװ
 ♦12 ,םהירבא ,גרעבנײװ

 ♦175 ,♦פ ,גרעבנײװ
 ♦283 ,211 ♦נ 194 ,לאומש ,רענדװ

 ♦249 ,247 ,(חילג) ןיקידאלװ
 ♦63 ,אקינעשטנארװ

 ♦56 ,המלש ,דניקלאז
 ♦175 ,לארשי ,ליװגנאז

 ♦176 ,130 ,♦א ,קאז
 ♦131 ,(לארענעג) װארוז
 ♦92 ,61 ,♦י ,גנילרעבײז

 ♦175 ,♦ל ,ןאמדייז
 ♦272 ,יקסנעלעז

 ♦24 ,♦פארפ ,יקסװאקושז

 ♦32 ,27 ,רענדשזאלאװ םײח ׳ר
 ♦250 ,רודגיבא ׳ר ,שטיװאמײח
 -ני 271 ,השמ לארשי ׳ר ,ןזח

 ♦ערטיוב ♦ז ץעפײח
 ,♦פ*פ 48 ,ןעזעװ־קורד ןוא — םזידדסה
 — ;78 ,61 ,50 ,הלכשה ןוא — ;241

 ♦253 ,250 ,םידגנתמ ןוא

 ♦175 ,♦נ ,רעגאט
 ♦פפ 273 ,רעײפ יד עקראמאט

 ♦170 ,167 ,ירטימיד ,יאטםלאט
 ♦79 ,78 ,49 ,*)לאװי ,דלאהדנעג׳וט!

 ♦5 ,װענעגרלט
 ♦81 ,54 ,לעמיז ,ףארגאפיט
 ♦נ 120 ,יולה־לארשי ,רלט

 ♦23 ,װאלםינאטס ,יקצאבמערט
 ♦פפ 20 ,םאדא ,יקםיראטראשט

 ♦175 ,♦א ,אנימרשט
 ♦פפ 191 ,לארימדא ,װאגאשטישט

 ♦נ 165 ,"ךוב־רלטאעט״

 ♦279 ,אילוקנאי
 ♦68 ,67 ,♦מי ♦י ♦רד ,טסאי

 ♦פפי 248 ,(דמושמ) ♦ג ,װעלװאקאי

 ♦^¥1 םהרבא ♦רד ,יקםנילאמראי
 ♦159 ,סנעמעלק ,אשאנו י

 ♦72 ,(ןאטיפאק) יקסװאקרוי
 ,♦פפ 173 ,"׳^ט^ילביב אי^קוכיערװעי״

297♦ 
 ♦2£¥ ,"לםיוכ ו§יאקסיערװ!ןגי״

 ♦^¥ ,"י&עראטס איאקסיערװעי״
 ♦^¥ ,,'קיבטסעװ יקסיןגרװןגי״

 ♦202 ,3 ,אנװארטעפ אטעװאזילעי
 ♦202 ,ןאפ ,ןילעי

 ♦58 ,♦א ,קענילעי
 ♦פפ 259 ,דרפס גףםוי בקעי׳ ר

 ♦פפ 45 ,42 ,יכדרמ ,קאנאמרעי
 ♦74 ,רענישזאלאװ קחצי ׳ר

 ♦97 ,בוט םש לעב לארשי ׳ר
 —257 ,♦פפ 97 ,37 ,רעניישזור לארשי׳ ר

259♦ 

 ♦92 ,61 ,♦ד ♦פארפ׳ ,ןאסלאװכ
 ♦נ 42 ,♦פ ,ןהכ

 ♦122 ;"סיבװדב״

 ♦226 ,(ראיאמי) ורבאל
 ♦271 ,270 ,עקשאמ ,רעיאל

 ♦91 ,♦י ,אדנאל
 ♦297 ,♦פפ 173 ,ףלאדא ,יודנאל

 ♦פפ 128 ,ןמילז ׳ר ,יודנאל
 ♦185 ,(ראטאנרעבוג) יקסניװאל

 • ♦189 (ןאטי&אק) גרעבםאל
 ♦100 ,רעװעשטידרעב קחצי יאול ׳ר

 ♦41 ,לעדדא ,אירול
 ♦פפ 287 ,♦פפ 35 הדד ,אירול

 ♦46 ,43 ,42 ,39 ,לעקצח ,אירול
 ♦35 ,♦נ ,אירול

 ♦35 ,לאומש ,אירול
 ♦272 ,(החפשמ) יקםראבױל

 ♦נ 120 ,♦א ,ןיװטיל
 ♦199 ,װ ,סלעפיײל

 ♦149 ,♦מ ,םולבנעיליל
 ♦74 ,66 ,♦מ ♦רד ,לאטנעיליל

 ♦26 ,בקעי ,ץישפיל
 ♦רוגאדאם ןופ רעב ׳ר ♦ז יבר רעוזאעל

 ♦55 ,.ב ♦א ,ןהאזנעבעל
 ♦175 ,174 ^11 ׳װעל ,עדנאװעל



 גריבזגיג לראיט 3ג2

 ^11 ,גו ,עדנאוועלי
 ♦162 ,♦י ,ןיװעל

 ♦89 ,11 ,לידונעמ (ןיפעל) ןיװעל
 ,(גרובצגיג ♦ראב ןופ ♦טערקעם) ♦מ ןיװעל

162♦ 
 ♦226 ,ףלאװ-רשא ןוא יבצ-תשמ■ ,ןיװעל
 ,75 ,♦נ 50 ,36 ,^11 ״ב ♦י ,ןאזניװעל

76, 81, 90♦ 
 ♦175 ,♦* /ןאסנעװעל
 ♦18 ,קחצי ,ןאמעל

 ♦84 ,(רעטםיניימ־עציװ) םקעל
 ♦5 ,װאטנאמרעל
 ♦59 ,♦ח ,רענרעל

 ♦91 ,♦א ,יןלסװעידאם
 ♦101 ,♦ב ,רעהאמ

 4X11 ,♦ל ,םאטשלעדנאמ

 ♦257 ,חשמ ,עראיפעטנאמ
 ♦247 ,(תלג) װאטעװםנאמ

 ♦60 ,56 ,םהרבא ,ופאמ
 ♦^1 ,קעראמ

 ♦175 ,♦ד ,װעצװיאדדאמ
 ♦210 ,עזיאול־איראמ

 ♦44 ,40 ,(ראטאנרעבוג) װאקראמ
 ♦133 ,(רעטסינימ) װאקאמ

 ♦171 ,(♦בוג־מעג) שטיװאמיסקאמ
 ♦118 ,יעב ׳ר ,שלעזײמי

 ♦18 ,בקעי ,רעײמי
 ♦נ 35 ,25 ,♦נ ♦ח ,רעדײנשנײטש-דיגמ

 ♦92 ,♦א ,יקסנילבומ
 ♦ג 201 ,4 ,וקסראק־װעיװארומ

 ♦185 ,יקסװעלינאד־יקסװאלי אכימ
 ^11 ,♦ז ,ראנ־ימ

 ♦277 ,ןרהא ,רעלימ
 ♦174 ,♦די ,װעיאנימ

 ♦56 ,יכדרמ ,ןאסלעדנימ
 ♦נ 24 ,♦א ,שטװועקצימ

 ♦פפ 63 ,רעשטייװאבױל לעדנעמ־םחנמ ׳ר
 ♦90 ,רעיליא השגמ ׳ר
 ♦12 ,♦ל ,װאקינשטעמ

 ♦174 ,♦װ ,װאשזעמ
 ♦פפ 146 ,^11 ,םירפס רכומ עלעדגעמ

 ♦99 ,רעקסבעטיװ לעדנעמ־
 ♦117 ,112 ,רעציגשזװו לעדנעמ

 ♦160 ,חשמ ,ןאסלעדנעמ
 ♦254 ,♦פפ 50 ,בײל ,לעקרעמ

 ♦297 ,124 ,(הרבח) "הלביטה יציפמ״
 ♦174 ,145 ,חשנט ,תוילגרמ
 ♦122 ,ןתכח ללת ןב יכדרמ

 ♦109 ,107 ,102 ,רעליבאנרעשט יכדרמ ׳ר
 ♦248 ,םירוכװטמ

 — ;58 ,ןעזעוױקורד ןוא — םיליבדגמ
 ,םזידיסח ןוא—;65 ,טקעיארפי־לוש ןוא
 ,שידיא ןוא — ;254 ,115 ,111 ,66

89♦ 

 ♦118 ,לואש־מןםױ ׳ר ,ןאזבאטאנ
 ♦221 ,♦פפ 183 ,רעט-1 רעד ןאעלאפאנ

 ♦85 ,60 ,♦א ,װאראנ
 ♦223 ,ןאבראנ

 ♦261 ,258 ,רעקסרעװט םוחנ ׳ר
 ♦97 ,רעליבאנרעשט םוחנ ׳ר

 ♦96 ,91 ,♦א ♦רד ,ןאמיינ
 ♦23 ,(רעקורד) רעב ,ןאמײנ

 ,63 ,57 ,48 ,45 ,רעט־1 רעד יאלאקינ
82, 183, 223, 226, 258♦ 

 ♦175 ,♦װ ,ןיטיקינ
 ♦36 ,לעד־ױ ,ןײטשנערינ
 ♦11 ,װעל ,שטיװאכאענ

 ♦70 ,(לארענעג) יקסווארעװענ

 ♦64 ,(ענדארג ןופ) לאבאם
 ♦,112 ,106 ,עיטםלמיד דערובאדאם

 ♦222 ,♦י ,ןעלגנאם
 .160 ,♦נ ,ילעומאס

 ♦271 ,ףארג ,אגעייפאס
 ♦140 ,♦נ ,װאלאקאס
 ♦161 ,♦א ,ןיראװאוס

 ♦224 ,(עטקעס) ם^קיבטו$בום
 ♦174 ,♦װ ,וואסאטס

 ♦86 ,69 ,68 ,63 ,ףארג ,װאנאגארטס
 ♦160 ,148 ,♦ז ♦ח ,יקםמינאלס

 ♦175 ,♦די ,יקסמינאלס
 ♦116 ,ץרפ ,ןיקסנעלאמס

 ♦272 ,דוד ,װאקוועפס
 ♦164 ,♦מ ,ראטקעפס

 ♦11 ,יקסינארעפס
 ♦175 ,♦ר ,יקסוואקטנעמעם
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 ♦196 ,(לארענעג) עלב;ע
 ♦75 ,המלש סעגניטע

 ♦197 ;183 ,יכדרמ (ןאםלעננע) דראנלעננע
 ♦194 ,הישמ הראגלעגנע

 ♦196 ,(לארענעג) דראגלעגנע
 ♦115 ,♦י ♦רד ,רעטרע

 ♦282 ,♦רד ,טכא,פ
 ♦נ 158 ,140 ק'קעטו$ילביב־סקל1$פײ
 ♦237 ,(ןעדיא ײב) ןיצידעמ״םקל^ב

 ♦134 ,(♦בוג־*נעג) ןאמפ י וק־ן אפ
 ,"סטדעװדו$טײ

 ♦84 װואראדאיפ•
 ^11 +ד ,גרעבנײפ

 ♦160 ,56 ,25 ,17 ,^11 ,ףסױ לאומש ,ןיפ
 ♦170 ,♦א ,ןאז־שיפ

 ♦201 ,קעלפ
 ♦175 ,יקסנילאװ־רענםקעלפ

 ♦89 ,היבוט ,רעדעפ
 ♦175 ,♦ע ♦ק׳ ,זאצנארפ

 ♦^י71 ״ה ♦רד ,קנארפ
 ♦175 ,^11 ״ש־ ,ג־ורפ

 לארשי ׳ר ♦ז—לארשי ׳ר ,ןאמדירפ
 ♦רענישזור

 ♦97 ,םולש ׳ר ,ןאמדירפ
 ♦186 ,(ןעסקאז) טסוגיוא-ךירדירפ

 ♦70 ,64 ,(לארענעיגו) גנאגײרפ
 ♦164 ,♦נ 19 ,"דנײדפ״

 ♦192 ,ףארג ,ןעלהאפ
 ♦163 ,"ןגיובימ^ק עדמנןגלדאב״

 ♦65 ,(לארענעג) װאזאלאפ
 ♦176 ,130 ,.ש ,װאקאילאפ

 *222 ,װאפראקילאפ
 ♦211 ,סלאפ

 ♦29 ,אבא ,רעלאװסאפ
 ♦^11 ״י +א ,אנריפאפ

 ♦278 ,38 ,5 ,4 ,ןיקשופ
 ♦נ 137 ,♦פפ 132 ,(קינארכא) װאסרופ

 ♦271 ,ףארג ,רעטאלפ

 ♦167 ,♦װ ,עװעלפ
 *99 ,49 ,רעצעראק םחנפ׳ ׳ר

 ♦211 ,210 ,♦ע ,לופפ

 ,♦פפ 125 ^דנײמי^ג ♦דיא דעגדובדעט־עב
139, 297♦ 

 ♦115 ,♦י ♦מ ,רעטכעפ
 ♦278• ,*פפ 6 ,לעװאפ ,לעטסעפ

 ♦206 ,*פ ,רעלפעפ
 ♦121 ,^¥ ז"עיו$טײטז;ןגדןנבײ

 ♦123 ,♦מ ,רעזארפ
 *31 ,ןמחנ םײת ,סנרפ

 ♦56 ,לואש ,לערעפ
 ♦254 ,10 ,םהרבא-שריה (ץרפ) ץערעפ

 ♦11 ,♦װ־ ,ץערעפ
 ♦149 ,♦ל ♦י ,ץרפ

 ♦^11 ,+א ,לעפײװצ
 ♦^¥ ,"טפנדקדצ״

 ♦143 ,(קסנימ) "טבידדנטײצ״
 .11 ,10 ,עשוה־י ,םלעטײצ

 ♦נ 87 ,♦י ,גרעבניצ
 ♦160 ,םואברעדעצ

 ♦273 ,יכדרמ ,רעכאמערעצ

 ♦175 ,*בא ,ןאהאןר
 ♦138 ,םהרבא ,ןהאק
 ^11 /יא ,רענװאק

 ♦246 ,יעבושטאק
 ♦268 ,בײל ,םעקטאק

 ♦210 ,װעועדאלאק
 ,92 העניב־דדעל יןדנידי* דאפ טןגטימי^ק

94♦ 
 ♦250 ,יקםנימאק

 ♦נ 129 ,27 ,23 ,סחנפ ,ןאק
 ♦174 ,♦ל ♦רד ,ראטנאק

 ♦11 ,ןירקנאק
 ♦221 ,^11 ,בקעי ,ןאםלענעצאק

 ,(ילגי ןב יקוב) ♦ל ♦י *רד ,ןאםלענעצאק
11^, 175♦ 

 ♦פפ 250 ,השמ ׳ר ,ןעגאבנעלענעצאק
 ♦29 ,לואש ,ןעגאבנעלענעצאק

 ♦122 ,אקנעלאראק
 ♦47 ,45 ,42 ,39 ,יכדרמ ,רעמראק

 ♦174 ,♦װ־ ,שראק
 ♦פפ 245 ,בקעי ,םולבנראק
 ♦נ 271 ,קתצי ׳ר ,יבוק

 ♦191 ,װאזוטוק
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 ♦130 ,♦א ,ןאמפװק
 ♦162 /יריטבוב לוק״
 ♦ב 284 ,♦מי ,קאבלוק

 ♦^11 ה +רד, ,רעשילוק
 ♦171 ,װאלרוק

 ♦פפ 225 ,םהרבא ,טנאברעפוק
 ♦72 ,וקםנדצוק

 ♦272 ,װאוליםייק
 ♦64 ,63 ,*ףארג׳ ,װעלעס־יק

 ♦31 ,שריה ,אקשטאילק
 ♦32 ,ןאילױ ,אקשטאילק

 ♦264 ,שטייװעשזאינק
 ♦160 ,♦נ ,לאמבארק

 ♦259 ,עזיורק
 ,בקעי ,קאילפערק

 ♦246 ,יכדרמ ,ןאמרמעלעק

 ♦42 ,41 ,רעזײל ,אריבאש
 ,בײל־הירא ןוא־ לושרעה־אכול ,אריפאש

57♦ 
 ,49 ,סחנפ ןוא אבא-לאומש ,אריבאש

138♦ 
 ♦227 ,לאומש ,ארי&אש

 ♦61 ,יבצ יתבש
 ♦3 ,אװראמ ,אװאלאװאוש

 ♦202 ,ןינלוש
 ♦74 ,65 ,טקומי$י*־לי'ט
 ♦^11 ,♦י ,נרעבנײטש
 ♦267 ,רעדײנשנײטש

 ♦84 ,78 ,לאלצב ,ןרעטש
 ♦272 ,ריאמ ,ןרעטש

 ♦47 ,45 ,44 ,41 ,װעיטאיבעשטש
 ♦207 ,♦י ♦רד ,רע&יש

 ♦84 ,װאטאמפאש־וקםנוריש
 ♦נ 158 ,140 ,^11 ,םבילע םולש

 ,66 ,(יבר רעדאיל) ןמלז רואינש ׳ר
73, 99, 187, 188, 250, 254♦ 
 ♦73 ,66 ,רעב ׳ר ,ןאסרואינש

 ♦פפ 66 ,לעדנעמ םחנמ ׳ר ,ןאסרואינש
 ♦ג 206 ,*ףעזאי ,לעפארש

 ,(רעקסירוט) םהרבא ,שטיװאניבאר

260, 261♦ 
 ,(רערימאטישז) השנמ ,שטיװאניבאר

37♦ 
 ♦91 ,(1862) "ימםיועאק יוגניבאר״

 ♦272 ,(ןלזגי) גרעבנעזאר
 ♦132 ,♦פ׳ ,גרעבנעזאר

 ♦66 ,55 ,ןסינ ,לאטנעזאר
 ♦130 ,♦ל ,לאטנעזאר

 ♦24 ,ףםױ ,ןאסנעזאר
 ♦296 ,140 ,58 ,ײטומיוכזאר״

 ♦57 ,49 ,יירעקירר ם'םו$ר
 ♦81 ,61 ,54 ,ןבואר ,םאר

 ♦201 ,♦ה ♦רד ,סאר
 ♦41 ״עשער ,טראפאפאר

 ♦45 ,41 ,חחמש ,טרא&אפאר
 ♦160 ,♦י ♦ש ,טראפאפאר

 ♦38 ,(ןאטי&אק) װעיעקאר
 ♦175 ״נ ,ןיקאבור

 ♦115 ,♦י ,ןײטשניבור
 ♦257 ״מ ♦מ ,ןײטשנויבור

 .(רענישזור לארשי ׳ר ♦ז) רענישזור
 ♦202 ,♦פפ 7 ,ײארװארב איא־קוכיר״

 ♦297 ,176 ,ײיוגרװיגי יקםור״
 ♦268 ״מ ,אקביד

 ♦175 ,♦מ ,ןיקביר
 ^¥1 ,קחצי ,דניקביר
 ♦64 ,ךורב ,יקסניזדנור
 ♦פפ 207 ,ןמלז ,ןעזײר

 ♦115 ,112 ,♦ל ♦י ,ןאמטייר
 ♦204 ,203 ,לעבײר

 ♦272 ,(ןלזג) דלעפסײר

 ♦272 ,♦ל ןוא ♦ש ,שטיװער
 ♦189 ,ףראדסמאב-רעדער

 ♦272 ,טשריפ׳ ,ןינפער

 ♦247 ,240 ,יהײטזמר^ר
 ♦252 ,251 ,לעקײח ,װאקינזער

 ♦227 ,םהרבא ,םימואת


